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I denna studie görs en jämförelse mellan två kommuners sätt att organisera elevhälsa. Vi undersöker 
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Förord 

Hösten 2015 påbörjades vår väg till blivande specialpedagoger på Kristianstad högskola. 

Kurserna, människorna, föreläsningar och gruppdiskussionerna har bidragit till ett ökat 

intresse hos oss för arbete ute i våra verksamheter utifrån ett specialpedagogiskt 

förhållningssätt. I utbildningens avslutande del har examensarbetet givit oss möjligheten 

att forska kring elevhälsans organisation och hur olika organisationsformer påverkar vår 

profession. Vi har fått ett historiskt perspektiv och inblick i varför elevhälsan är uppbyggd 

som den är i Sverige. Att jämföra och se hur det ser ut internationellt inom området 

elevhälsa har också varit oerhört lärorikt och intressant.  

Ett stort tack till alla er som på något sätt har bidragit till att vi har kunnat genomföra 

utbildningen och framför allt kunnat slutföra detta examensarbete. Många har bidragit och 

vi vill rikta ett stort tack till familj, vänner och respondenter. Ett stort tack riktas också till 

vår handledare Helena Sjunnesson som stöttat oss genom hela examensarbetet.  

Marie Ivarsson och Linda Wikström  
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1. Inledning 

Att det ska finnas en elevhälsa på samtliga skolor är oomstritt. Hur denna elevhälsa ska 

vara organiserad finns det dock många olika uppfattningar om. Vi som genomfört och 

författat denna studie har mångårig erfarenhet av pedagogiskt arbete. Att det fanns olika 

sätt att organisera elevhälsan var inte något vi funderat över eller ens uppmärksammat 

förrän vi påbörjade vår utbildning till specialpedagoger. I diskussioner med kurskamrater 

och genom litteraturstudier blev vi varse att det i Sveriges 290 kommuner fanns ett stort 

antal olika varianter av elevhälsoorganisation.  

Det står tydligt i Skollagen (SFS 2010:800) att huvudman är skyldig att anordna 

elevhälsa. Där framgår också vilka insatser som ska ingå i elevhälsan. Däremot skrivs det 

inte fram hur denna elevhälsa ska vara organiserad eller i vilken omfattning de olika 

insatserna ska finnas. Sedan kommunerna tog över huvudmannaskapet för skolan 

upplever vi att likvärdigheten för Sveriges elever har försämrats. Politiska, ekonomiska 

och kulturella faktorer påverkar hur det dagliga arbetet i skolans verksamhet bedrivs. I 

vissa kommuner har elever full tillgång till alla insatser inom elevhälsan medan andra 

kommuner väljer att prioritera vissa delar. Hur, och på vilka grunder, väljer kommunerna 

organisationsform? Detta känner vi är en viktig fråga, inte minst med tanke på att skolan 

bör vara likvärdig i hela landet. Vår uppfattning är att det i Sverige finns en medvetenhet 

om att medicinska, psykologiska och psykosociala faktorer påverkar elevernas möjlighet 

till kunskapsinhämtande. Här har elevhälsan en viktig roll, då den främst ska vara 

förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 

mål. I denna studie väljer vi att jämföra två kommuner som valt olika organisationsformer 

av elevhälsan. 

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom 

enheten efter elevernas olika förutsättningar och behov (SFS 2010:800). I de kommuner 

där de valt att ha en centralt styrd elevhälsa är rektor i allmänhet inte chef över de som 

ingår i elevhälsan, utan är endast den som ger uppdrag. Hur påverkar det elevhälsans 

arbete? Vi vill i denna studie utforska om den specialpedagogiska insatsen ser olika ut 

beroende på vem som innehar chefskapet över elevhälsan. Rektors syn på vad som är en 

specialpedagogs arbetsuppgifter stämmer kanske inte alltid överens med den syn en 

central elevhälsochef har.  
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I vår framtida roll som specialpedagoger undrar vi om kommunens val av 

organisationsform för elevhälsa kommer att påverka vår anställningsform, och kanske 

även våra arbetsuppgifter. Specialpedagogens profession omnämns inte i skollagen. Det 

som framgår är att det i elevhälsan ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens 

att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Vi vill i vår studie 

undersöka hur specialpedagogerna i de två kommunerna arbetar. Påverkas deras 

arbetsuppgifter av vilken organisationsform de verkar i? 

Om specialpedagoger ska kunna arbeta utifrån examensordningen, och ha samma 

uppdrag och arbetsuppgifter i samtliga svenska kommuner, bör de olikheter som uppstår 

i olika organisationsformer belysas.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

1.1.1. Syfte 

Vårt syfte är att, genom en jämförande studie, belysa hur två kommuner valt att organisera 

elevhälsan samt bidra med ny kunskap om hur specialpedagogens roll ser ut i dessa olika 

organisationstyper. 

1.1.2. Frågeställning 

De problemformuleringar vi utgår ifrån är följande: 

1. Hur har de två kommunerna i studien valt att organisera elevhälsan? 

2. Vilken organisationsform föredras av rektorer respektive specialpedagoger, när 

det gäller den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsan? 

3. Hur ser specialpedagogernas arbetsuppgifter ut i de två kommunernas olika 

organisationsformer? 

1.2. Elevhälsa 

Lundin (2014) anger att i och med kommunaliseringen, som skedde 1991, tog Statens 

Skolverk över tillsynen av skolorna. År 1997 blev Socialstyrelsen tillsynsmyndighet för 

skolhälsovården. I samband med detta genomförde Skolverket en utvärdering av 

skolhälsovården. Denna utvärdering utmynnade i en rapport som visade på stora 

variationer i landet (Lundin, 2014). Lundin (2014) menar att denna variation även syns i 

elevhälsa idag. Utbildningsdepartementets utredning, ”Från dubbla spår till elevhälsa” 
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(SOU2000:19) har påverkat dagens elevhälsa. Här gjordes en kartläggning av 

elevvårdens verksamhet och funktion i syfte att belysa organisation, ledning, innehåll, 

tillgång på personal, arbetsformer, kostnader, kostnadseffektivitet och kvalitet i 

verksamheten. I förarbetet till skollagen står: 

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för 

eleven. Personal med specialpedagogisk kompetens kan utifrån de uppgifter 

som finns om elevens hälsa, sociala situation etc. bedöma och planera hur 

elevens problem bäst ska mötas i undervisningen. Syftet med en samlad 

elevhälsa är bl.a. att den ska resultera i beslut om specialpedagogiska åtgärder 

för eleven. Tillgång till specialpedagogisk kompetens behöver dock inte enbart 

syfta på personer med specialpedagogutbildning. Det kan också innefatta t.ex. 

speciallärare eller en skolledare med särskilt ansvar för specialpedagogiska 

insatser på skolan. (Prop. 2009/10:165 s.278) 

I och med skollagen (SFS 2010:800) blev elevhälsa ett juridiskt begrepp. Lagtexten 

definierar vilka olika kompetenser som ska ingå och huvudmannen ska se till att elevhälsa 

finns att tillgå för eleverna. Rektor är den som ska leda och fördela arbetsinsatserna av 

elevhälsa på sin skola (Lundin, 2014). Enligt skollagen (SFS 2010:800) är rektor den som 

äger professionell jurisdiktion att besluta, organisera och bedriva utvecklingsarbete i 

relation till det specialpedagogiska arbetet. Rektor har det juridiska ansvaret för 

verksamheten inom skolan och är ställföreträdare för både stat och kommun. Elevhälsan 

ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala samt specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 

sameskolan. (SFS 2010:800). Specialpedagogen har examensordningen (SFS 2011:688) 

att förhålla sig till. I ett av målen står att specialpedagogen i sin profession ska visa 

förmåga att i samverkan med berörda aktörer utveckla verksamhetens lärmiljöer. En 

annan av de färdigheter och förmågor som en specialpedagog ska ha efter avslutad 

utbildning att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. 

Granskningar görs via skolinspektioner, lagar och förordningar som medför ökad extern 

kontroll av hur skolorna sköter sig (Augustinsson & Brynolf, 2012) I slutbetänkandet av 

2015 års skolkommission (SOU 2017:35) anges: 

Det finns stora skillnader när det gäller hur elevhälsan organiseras mellan 

kommuner, skolhuvudmän och skolenheter Särskilt små kommuner kan ha 

svårigheter att skapa en väl fungerande och samlad elevhälsa. Vissa skolor har 

väl utbyggd elevhälsa och andra inte. I en del fall finns verksamhet på varje 

skolenhet, i andra en central elevhälsa för hela kommunen. Ofta finns en 
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kombination där vissa mer avancerade utrednings- och stödverksamheter är 

samlade centralt. Även samarbetet inom elevhälsan och mellan elevhälsan och 

pedagogisk personal ser olika ut. I många kommuner har frågan om elevhälsan 

delegerats till enskilda rektorer. (SOU 2017:35 s. 277) 

Kommissionen bedömer att styrningen av elevhälsan, liksom ansvarsfördelning och 

samordning mellan olika berörda myndigheter behöver tydliggöras ytterligare. 

I juli 2017 meddelade Regeringskansliet att regeringen tillsatt en särskild utredare för att, 

bland annat, kartlägga och analysera skolornas arbete med stöd och elevhälsa. Detta på 

grund av att Skolinspektionens tillsyn visat att det är vanligt att huvudmän inte tillgodoser 

elevernas rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Tillsynen visade också att detta 

ofta är kopplat till brister i elevhälsoarbetet. Utbildningsminister Gustaf Fridolin utsåg 

Åsa Karle till särskild utredare. Karle är regionchef vid Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Hennes uppdrag ska redovisas senast den 20 januari 2019 

(Regeringskansliet, 2017).  

1.3. Centrala begrepp 

I studien används begreppen central elevhälsa, decentraliserad elevhälsa och samlad 

elevhälsa. En central elevhälsa innebär att professionerna i elevhälsan är anställda 

centralt. Rektorer beställer uppdrag från den centrala elevhälsan och en elevhälsochef 

fördelar dem. I en decentraliserad elevhälsa är det varje rektor som anställer de 

professioner som ska ingå i elevhälsan. I propositionen 2009/10:165 används begreppet 

samlad elevhälsa som en beskrivning för att tydliggöra att elevhälsan ska omfatta både 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. I vår studie 

används begreppet samlad elevhälsa i en av de utforskade kommunerna som en 

beskrivning av den del av deras centrala elevhälsa som har arbetsplatserna ute på 

skolorna, där rektor direkt arbetsleder och planerar, och detta är vad vi avser när vi skriver 

samlad elevhälsa. Denna grupp består av specialpedagoger, kuratorer, studie- och 

yrkesvägledare och skolsköterskor, som trots olika uppdrag och organisation på 

respektive skola, har en gemensam riktning som utgår från huvudmannens intentioner. 

Begreppet likvärdighet återkommer flera gånger i denna studie. För oss står begreppet för 

en individuell rättighet till en likvärdig utbildning. Alla elever i Sverige ska ha samma 

tillgång till alla funktioner inom elevhälsan oavsett vilken kommun de bor i eller vilken 

skola de går på. I styrdokumenten används skrivningen specialpedagogisk kompetens. Vi 

väljer tolkningen att de då avser en person med specialpedagogutbildning. I 
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examensordningen, SFS 2011:688, står att specialpedagogen ska visa förmåga att 

utveckla verksamhetens lärmiljöer och leda utveckling av det pedagogiska arbetet. I vår 

enkätundersökning använder vi begreppen verksamhetsutveckling och skolutveckling och 

syftar då på ovan nämnda delar ur examensordningen. Enligt Skolverket ska varje barn 

och elev ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, och skolutveckling handlar om 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för det (Skolverket, 2018). I den engelskspråkiga 

världen används termen ”Referral Intervention Team” för tvärprofessionella grupper 

liknande våra elevhälsoteam. Vi har valt att använda begreppet ”elevhälsoteam” i 

presentationen av internationella studier. Förkortningen SENCO (special educational 

needs coordinator) som används i originaltexterna har vi valt att ersätta med ordet 

specialpedagog/speciallärare.   
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2. Tidigare forskning 

I skollagen (SFS 2010:800) infördes elevhälsa med krav på tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. 

När det gäller hur elevhälsan ska vara organiserad på kommunnivå finns ingen tydlig 

skrivning i skollagen. Vilken modell som ska användas, samlad-central elevhälsa eller 

decentraliserad elevhälsa, är det upp till varje kommun att bestämma. Även om elevhälsan 

har en central roll i skolan är forskning om elevhälsans arbete och dess konsekvenser 

mycket bristfällig i Sverige. Dessutom har den forskning som finns till största delen 

bedrivits innan den nya skollagen implementerades år 2011 (Hjörne, 2018). 

Här redovisas dels forskning som gjordes inför formulerandet av den nya skollagen och 

dels forskning kring hur elevhälsan är organiserad i olika kommuner idag. Därefter 

redovisas tidigare forskning kring specialpedagogens yrkesroll och arbetsuppgifter samt 

hur elevhälsoteam och specialpedagogers profession beskrivs i ett internationellt 

perspektiv.  

2.1. Elevhälsans organisation 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anordnade fem seminarier där 280 

representanter från 31 svenska kommuner deltog. Under seminarierna diskuterades 

dagsläget för elevhälsoarbetet och hur organisationen av elevhälsan ska se ut. Deltagarnas 

professioner var representativa för elevhälsans olika yrkesfunktioner och de kommuner 

som deltog fördelade sig geografiskt över hela landet. Den sammanfattande slutrapporten, 

sammanställd av Stenhammar (2006), bygger på beskrivningar av och diskussioner 

mellan deltagarna. Elevhälsans uppgifter handlar bland annat om förebyggande insatser 

och tidig upptäckt, handledning, samverkan och samarbete samt särskilt stöd till enskilda 

barn och ungdomar. Det förebyggande arbetet ska vara i fokus, menar Stenhammar 

(2006). De olika kommunerna hade relativt likartade strategier för att uppnå målen, 

förutom för val av organisation. Centraliserad eller decentraliserad - vilken 

organisationsform ger bäst förutsättningar? En decentraliserad organisation underlättar 

lokal tillgänglighet, menade några seminariedeltagare. Andra ansåg att en centralt samlad 

elevhälsa gav lika tillgång till resurserna. De flesta hade valt modellen “både och” 

(Stenhammar, 2006).  Kommunernas storlek och struktur avgör delvis valet av 

organisation, men det handlar också om ideologi. Ett kvalitetsmått som ofta användes 
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under seminariet var ”tillgänglighet”. Det ska inte krävas krångliga remissförfaranden för 

att få kontakt med elevhälsan, ansåg de seminariedeltagare som förespråkade en 

decentraliserad organisation. Ett annat mått är “likvärdighet”. Ett sätt att säkerställa 

likvärdigheten är en centralt samlad elevhälsa, menade deltagare från många kommuner 

(Stenhammar, 2006). I de deltagande kommunernas lokala elevhälsoteamen ingick, i de 

flesta fall: kurator, skolsköterska och specialpedagog. Det fanns stora skillnader när det 

gällde rektors koppling till teamen. I vissa kommuner fanns rektorerna inte i elevhälsan, 

men de ägde problemet eller frågeställningen som behandlades (Stenhammar, 2006). I 

rapportens sammanfattning framgår att det finns för- och nackdelar med alla de modeller 

som används. Regelbunden utvärdering är viktig. Hänsyn måste tas till lokala 

förutsättningar och en viktig fråga att diskutera är rektorns roll, menar Stenhammar 

(2006).  

 

Syftet med Hylander och Ahlstrands FOG-rapport från 2013 var att få ökad kunskap om 

vilka föreställningar de olika professionerna i elevhälsan har om elevhälsans organisering 

och ledning. Datainsamlingsmetoden var intervjuer av fokusgrupper. De olika 

yrkesgrupperna i undersökningen hade olika föreställningar om organisering och ledning 

av elevhälsan. För- och nackdelar med de olika modellerna betonades olika i 

yrkesgrupperna och de uttalade starka preferenser för den ena eller den andra formen av 

organisering. Utifrån professionernas föreställningar kunde Hylander och Ahlstrand 

(2013) urskilja fyra olika modeller för elevhälsans organisering och ledning. Här följer 

en sammanställning av dessa modeller: Rektorer och lärare föredrog en organisering där 

elevhälsan var ett lokalt team med en ledare. Rektor är entydig ledare och teamet 

förväntar sig ett starkt ledarskap. Tillgänglighet och informationsutbyte är fördelar men 

det finns en risk att de olika professionernas kompetens inte tas till vara. Ett lokalt team 

med delat ledarskap var den organisering som förordades av kuratorer, specialpedagoger 

och skolsköterskor. Det delade ledarskapet innebär att rektor är ledare för elevhälsans 

interventioner på den lokala skolan men att varje yrkesgrupp har en samordnare/ledare på 

central nivå. En möjlig nackdel med denna form av ledarskap är att det kan uppstå en 

dragkamp mellan ledarna på lokal och central nivå. Att de olika professionella rollerna 

blir tydliga och har större möjlighet att utvecklas är det som anses vara fördelarna med 

denna organisering. Skolläkarna föredrog ett centralt team med en ledare. Den fjärde 

modellen, som föredras av psykologer och vissa specialpedagoger, är ett centralt team 



 

13 

 

med delat ledarskap. Denna organisering kan utgöras av enskilda yrkesutövare under 

central ledning men kan också bestå av ett centralt resursteam. Teamet anlitas för uppdrag 

på de lokala skolorna och ingår då i projekt. Den lokala skolans rektor blir arbetsledare 

för projektet. De specifika teamorganisationer som beskrivs i rapporten kan förekomma 

var för sig eller i kombination i en kommun. Vissa yrkeskategorier kan ingå i flera olika 

konstellationer. Eftersom Hylander och Ahlstrands (2013) studie behandlar 

föreställningar om organisering kan ingen säker slutsats dras angående vilken 

organisering eller ledning som bäst gagnar elevhälsoteamen.  Organisering är ett område 

som såväl elevhälsans personal, skola och skolmyndigheter måste diskutera utifrån dess 

konsekvenser för skola, lärare och elever (Hylander & Ahlstrand, 2013).  

 

Professor Jonas Höög och fil. dr Monika Törnsén vid Umeå universitet genomförde 2010 

en studie om elevhälsan på uppdrag av Skolverket. Höögs analys fokuserade på 

elevhälsans organisation och kultur. Artikeln bygger på drygt 150 intervjuer med rektorer, 

elevhälsopersonal och lärare. Intervjuerna visade att elevhälsan var organiserad på många 

olika sätt och det verkade inte finnas någon best practice. Olika kulturer möts när nya 

organisationer byggs upp. Då generella riktlinjer för verksamheten saknades gjorde 

personalen i hög grad egna arbetsplaneringar och därmed också egna prioriteringar. 

Trycket var starkt från skolledningen, lärarna och eleverna på akuta insatser och därför 

blev mycket av elevhälsans arbete kortsiktigt, menar Höög (2014). När det gäller hur 

uppdrag och ansvar ska fördelas tycks skolan följa övriga organisationstrender i 

samhället. Det finns olika trender för hur centraliserad eller decentraliserad elevhälsan 

ska vara. Höög påtalar att när förändringar görs i elevhälsans organisation verkar det i 

första hand vara specialpedagogernas, kuratorernas och psykologernas tjänster som 

försvinner eller flyttas. Skollagens krav på att det ska finnas skolsköterskor gör att dessa 

oftast finns på den lokala nivån. Höög (2014) menar att grundtanken med en central 

elevhälsa är att huvudmannen vill satsa på hög kompetens och att den utnyttjas bättre om 

skolorna beställer den när den behövs. Fördelarna med den lokala elevhälsan är att den 

ligger nära eleverna och kan följa processerna bland personal och elever och tidigt 

uppmärksamma problem. Om någon modell är bättre än de andra och hur balansen bör 

vara mellan centrala och lokala resurser är oklart. De ekonomiska förutsättningarna 

verkar vara det som driver utvecklingen. I Höögs studie (2014) uttryckte rektorerna att de 

ville ha större inflytande över elevhälsoarbetet. Från skolans sida upplevde rektorer och 
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lärare att det var svårt att nå fram till den centrala elevhälsan. Chefskapet över elevhälsans 

personal skiljde sig åt i de olika kommunerna och det fanns olika syn på vilket som var 

rätt och bra. Vissa rektorer ville ha befogenhet och makt över sin verksamhet medan andra 

gärna överlät detta till de som är experter, det vill säga professionerna i elevhälsoteamet. 

I de kommuner där elevhälsan var starkt centraliserad saknades ofta utvecklade mål för 

elevhälsoarbetet som var integrerade med skolans kunskaps- och sociala mål (Höög, 

2014). Skolan tycks följa organisationstrender i samhället och det är dags att tydligare 

formulera utformningen av elevhälsans uppdrag i styrdokumenten, anser Höög (2014). 

Valfriheten bör minskas för att elevhälsoarbetet ska ske på ett mer enhetligt och likvärdigt 

sätt.  

 

Törnséns artikel (2014) fokuserar främst på rektors ansvar och ledning inom elevhälsan. 

Studien visade att elevhälsans fokus framför allt hamnar på elevers ohälsa, alltså på en 

individnivå. Enligt Törnsén (2014) fanns definitioner om förebyggande och 

hälsofrämjande arbete på skolorna, men i praktiken arbetade elevhälsan i huvudsak 

åtgärdande. Elevhälsan riktade sig till elever som mådde dåligt trots ambitionen att stödja 

det friska. Tillgången till elevhälsoresurser och elevhälsans organisation såg mycket olika 

ut. Elever hade olika tillgång beroende på vilken skola de valt, även i en och samma 

kommun. I studien besöktes 33 skolor och elevhälsan såg olika ut i dem alla. Variationen 

var stor både inom och mellan kommuner. Kommunerna delade vanligtvis upp ansvaret 

för skolan på en eller två nämnder och förvaltningar, en för grundskolan och en för 

gymnasiet. I vissa kommuner var elevhälsan gemensam för grundskolan och gymnasiet 

medan det i andra kommuner fanns en egen central elevhälsa för gymnasieskolan. Vilka 

professioner som i vardagen fanns tillgängliga på den lokala skolan var beroende av 

nämndens beslut om elevhälsans organisation och resurser. Enligt Törnsén (2014) 

föredrog rektorerna i undersökningen att elevhälsans kompetenser och resurser fanns på 

plats i den lokala skolan. Ett argument för denna decentralisering var att det då blir lättare 

att genomföra tidiga insatser. Rektorerna i Törnséns studie (2014) ansåg att 

organisationen i en central elevhälsa skapar distans mellan personal som tar tid, inte bara 

för professionerna utan även för eleverna. Bristande tillgång till de olika professionerna i 

elevhälsan ansågs också leda till att personer utan formell kompetens tog över uppgifter 

de inte var kompetenta att hantera. Enligt de intervjuade rektorerna var deras möjlighet 

att leda elevhälsans personal begränsad. Chefskapet för elevhälsans professioner låg i 
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enstaka fall hos rektorn, men oftast hos en centralt placerad person eller hos en 

rektorskollega i och med att elevhälsopersonalen ofta hade flera arbetsplatser. Även om 

rektor hade det operativa ledarskapet ansåg flera av dem att det var svårt att leda 

elevhälsans personal. De prioriteringar som vissa professioner gjorde tillsammans med 

sin chef, elevhälsochefen, stämde inte alltid med de prioriteringar rektor ville göra. Det 

finns en risk att elevhälsopersonalen hamnar i ett professionsperspektiv där man värnar 

den egna yrkesgruppen mer än skolans inre arbete, menar Törnsén (2014). Ska 

utgångspunkten för elevhälsopersonalens arbete vara ett professionsperspektiv eller ett 

skoluppdragsperspektiv? Problemet bottnar i att de har olika syn på denna fråga. Enligt 

skollagen ska eleverna ha tillgång till en samlad elevhälsa. Tolkningarna av begreppen 

tillgång till och en samlad elevhälsa utgör en utmaning för skolornas huvudmän och får 

konsekvenser för både personal och elever. Det finns, enligt Törnsén (2014), ingen 

gemensam uppdragsuppfattning för skolan som organisation vilket leder till osäkerhet 

och oenighet om de olika professionernas roller i elevhälsoarbetet. Det faktum att rektor 

ofta inte är chef för elevhälsans personal gör att rektors möjlighet att leda elevhälsoarbetet 

försvåras, begränsas eller hindras (Törnsén, 2014).  

 

En enkät från SKL (Sveriges kommuner och Landsting) ställdes till samtliga kommuner 

i Sverige 2015. Sammanställningen av enkätsvaren visade att när det gällde 

kommunernas organisation av elevhälsan hade hälften av kommunerna de flesta 

yrkesgrupperna inom elevhälsan anställda på förvaltningsnivå, medan något fler än en 

tredjedel av kommunerna hade de flesta professionerna anställda på skolnivå. Resterande 

kommuner svarade att yrkesgrupperna till lika stora delar var anställda på både skolor 

och förvaltning. Det såg dock olika ut för olika yrkesgrupper. När det gällde 

specialpedagoger var det 44 % av kommunerna som hade dessa anställda på central nivå, 

medan det i 56 % av kommunerna angavs att de var anställda ute på skolorna. Majoriteten, 

97 % av kommunerna, var helt eller delvis nöjda med sin organisation av elevhälsan.  

Sammanfattningsvis visade undersökningen att det inte verkade ha någon större betydelse 

om elevhälsan var centralt eller lokalt organiserad, eller en blandning av båda. 

Kommunerna var nöjda med sin organisation av elevhälsan och bedömde att 

elevhälsoarbetet fungerade bra. En femtedel uppgav dock att det fanns relativt stor 

variation mellan olika skolor och att det var en utmaning för skolhuvudmannen att 

säkerställa likvärdigheten (SKL, 2015). 
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2.2. Specialpedagogens roll 

Det har sedan examensordningen för specialpedagoger, SFS 2007:638, trädde i kraft år 

2007 skett en hel del forskning kring hur det specialpedagogiska uppdraget ser ut ute i 

verksamheterna. De olika turerna de senaste tjugo åren, där speciallärarutbildningen först 

avskaffades och sedan återinfördes, har lett till en viss begreppsförvirring. Speciallärarens 

och specialpedagogens yrkesroller är, för många, svåra att särskilja.  

 

Lindqvists studie (2013) hade syftet att belysa, och öka kunskapen om, hur införandet av 

professionen specialpedagog påverkat skolsystemets struktur. Mer specifikt undersöktes 

hur olika yrkesgrupper såg på var och på vilket sätt specialpedagoger arbetade och bör 

arbeta. Sammanfattningsvis, i Lindqvist (2013), anges fyra viktiga resultat. 

Organisationen av specialpedagoger såg olika ut i olika kommuner. Det vanligaste var 

dock att specialpedagogerna var lokaliserade på skolor eller förskolor (1). De flesta 

rektorerna angav att specialpedagogernas arbete med dokumentation, handledning av 

personal och elevhälsoarbete hade ökat de senaste fem åren. Rektorerna ansåg också att 

specialpedagoger numera arbetar mer med skolutveckling och mindre med individuell 

undervisning (2). När det gällde vem som ska ha störst inflytande över det pedagogiska 

innehållet och undervisningen av barn i behov av särskilt stöd fanns en diskrepans mellan 

uppfattningen hos förskollärare och övrig skolpersonal. Förskollärarna ansåg att de själva 

hade det största ansvaret för barn i behov av särskilt stöd medan övrig personal såg detta 

som specialpedagogens ansvarsområde (3). Endast specialpedagogerna själva och 

skolledarna, i Lindqvist (2013), ansåg att specialpedagoger bör arbeta med 

skolutveckling. Uppfattningen hos övriga respondenter var att specialpedagoger 

huvudsakligen ska ägna sig åt specialundervisning, individuellt eller i mindre grupper, 

dokumentation samt handledning av personal (4). Lindqvist (2013) anser att resultaten i 

studien bör granskas av beslutsfattare när de diskuterar hur kommuner och skolor bäst 

ska arbeta med skolsvårigheter. Författaren menar att det finns en risk att de nytillsatta 

specialpedagogerna faller in i den traditionella speciallärarrollen. 

 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) hade som syfte att 

kartlägga specialpedagogers och speciallärares yrkesroller och uppfattningar om 

utbildningen och dess relevans. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning 

där en enkät ställdes till alla med specialpedagog- eller speciallärarexamen enligt 
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2001/2007/2008 års examensordningar. Resultaten visade att specialpedagoger och 

speciallärare gjorde anspråk på ett relativt brett men tydligt avgränsat kunskapsområde. 

Några större skillnader syntes inte ifråga om vilka kunskaper specialpedagoger och 

speciallärare gjorde anspråk på. Göransson m.fl. (2015) menar att att det på ett 

övergripande plan fanns ett gemensamt arbetsområde där individuell undervisning, 

samverkan med vårdnadshavare och arbete med utredning, dokumentation och 

åtgärdsprogram ingick som arbetsuppgifter. Det arbetsområde som yrkesrollen inte 

lyckades göra anspråk på i någon större omfattning var arbete med skolutveckling. Vidare 

tydde resultaten på att specialpedagoger och speciallärare har haft svårigheter att hävda 

jurisdiktion inom vissa områden av specialpedagogisk verksamhet. Särskilt svårt verkade 

de speciallärare och specialpedagoger som arbetar direkt i skolverksamheten ha att hävda 

en relationell tolkning av skolproblem (Göransson, Lindquist, Klang, Magnusson, & 

Nilholm, 2015).  

 

Att undersöka hur specialpedagogens uppdrag organiseras var syftet i Byström (2013). 

Specialpedagogens viktigaste funktion är att vara ett “internt” expertstöd i skolan, enligt 

Byström (2013). Det huvudsakliga uppdraget för specialpedagogen anses vara utveckling 

av lärmiljöer. Detta fokus på lärmiljö gör specialpedagogen särskilt kompetent att arbeta 

med områdes- och ämnesövergripande pedagogiska frågor. Enligt Byström (2013) kunde 

man se en tendens till att specialpedagoger efterfrågades i högre grad av rektorer jämfört 

med tidigare. Det fanns en ökad kunskap kring och förståelse för specialpedagogens 

potential i skolutvecklingsfrågor hos rektorerna i studien. Specialpedagog är en 

professionsutbildning, men vad kan man lägga i ordet profession utifrån 

specialpedagogens yrkesroll? Flera närliggande professioner, som lärare, skolpsykologer 

och kuratorer, är konkurrerande. Även i speciallärarens yrkesroll finns områden som 

sammanfaller med specialpedagogens. Ett dilemma, enligt Byström (2013), är att 

specialpedagogen behöver markera sina särskilda kunskaper och markera ett avstånd till 

såväl speciallärare, lärare, skolpsykologer och kuratorer för att få jurisdiktion inom sitt 

område, samtidigt som det är just dessa yrkesgrupper som det förväntas finnas ett nära 

samarbete med. Sammanfattningsvis visade studien att specialpedagogens uppdrag var 

att direkt och indirekt påverka elevers lärande och skolans organisation med syftet att 

förbättra lärmiljön. Byström (2013) menar att specialpedagogen ska uppmärksamma, 

hantera och utvärdera specialpedagogiska frågor. Att det numera finns både speciallärare 
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och specialpedagoger i skolorna kan ge specialpedagogen möjlighet att utveckla sitt 

uppdrag, att driva utvecklingsarbete med fokus på lärmiljö (Byström, 2013). 

 

von Ahlefeld Nisser (2014) analyserar och diskuterar vilka föreställningar som finns om 

specialpedagogers och speciallärares yrkesroller. Om hänsyn tas till skrivningen i 

styrdokumenten gällande elever i behov av särskilt stöd, vilka blir då konsekvenserna för 

dessa yrkesroller? Resultatet visade att specialpedagoger och speciallärare behövs i det 

kontinuerliga arbetet ute i verksamheterna, men att det kan betyda olika slags 

organisatoriska lösningar för yrkesgrupperna. von Ahlefeld Nisser (2014) belyser hur 

olika förståelser av uppdragen kan få både pedagogiska konsekvenser och konsekvenser 

för organisationen av specialpedagogiska resurser. Ett behov av att regelbundet diskutera 

och problematisera de specialpedagogiska yrkesrollerna och anställningsformerna 

synliggörs. Avslutningsvis föreslår författaren att svensk skola bör utnyttja det faktum att 

det finns två olika specialpedagogiska yrkesgrupper. Deras uppdrag och roller bör 

särskiljas på ett tydligt sätt (von Ahlefeld Nisser, 2014).  

 

Specialpedagoger upplever, enligt Hylander (2018), att skolan har många olikartade 

förväntningar på deras insatser. En vision finns om att vilja förändra lärares 

förhållningssätt och en önskan om att främst arbeta med handledning till lärare, och inte 

en-till-en undervisning med elever. Idag finns en stor variation när det gäller 

specialpedagogers beskrivning av sina arbetsuppgifter. Det finns ett behov av att 

tydliggöra rollen och skilja ut specialpedagogrollen från speciallärarrollen. Det är en 

utmaning för specialpedagogerna att prioritera och räcka till, att hitta balansen mellan det 

förebyggande och det åtgärdande arbetet. Många specialpedagoger anser att det viktigaste 

är att göra lärarna mer delaktiga. Det finns en känsla av att lärarna har orealistiska 

förväntningar på specialpedagogerna och vill att de ska lösa alla problem (Hylander, 

2018).  

2.3. Internationella studier 

Young och Gaughan (2010) studerade verksamheten i fyra landsbygdsskolor i staten New 

York, USA. Antalet elever i behov av specialpedagogiskt stöd hade ökat kraftigt under 

den senaste tiden och en debatt om hur dessa elever bäst skulle hjälpas pågick. En ny lag, 

IDEA 2004 (Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004), infördes 
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år 2005 och i denna förordades inkludering. Många skolor införde då tvärprofessionella 

team i syfte att minska antalet elever som undervisas av speciallärare utanför 

klassrummen. Att använda handledning/konsultation i elevhälsoteam föreslogs, enligt 

Young och Gaughan (2010), som en väg att minska antalet elever i behov av 

specialundervisning. Till dessa team anmäldes ärenden från undervisande lärare som 

upplevde svårigheter att undervisa elever i sina klassrum. Teamet träffade sedan den 

anmälande läraren för att diskutera strategier och hjälpinsatser i syfte att lösa problemen 

inom undervisningens ram. Skolpsykologer har utbildning inom handledning och denna 

profession spelade stor roll i utvecklingen av dessa elevhälsoteam. Förutom 

skolpsykologen varierade vilka yrkesgrupper som ingick i teamen på de olika skolorna. 

Vanligtvis fanns specialpedagog/speciallärare, lärare och en administratör. Beroende på 

arten av ärende bjöds andra professioner in, som till exempel kurator eller logoped. 

Young och Gaughan (2010) skriver att dessa elevhälsoteam, trots att de försökte ha ett 

förebyggande fokus, oftast arbetade utifrån en problemlösande modell. För att kunna 

arbeta mer förebyggande krävs, anser författarna, att fler professioner inkluderas i 

teamen, att deltagarna får utbildning och kompetensutveckling samt att alla har en positiv 

inställning till arbetsmetoden handledning (Young & Gaughan, 2010).  

 

Brendles studie (2015), genomförd på landsbygdsskolor i Texas, USA, beskriver arbetet 

med elevhälsoteam. Även dessa team har uppkommit som en följd av lagen IDEA från 

2004. Här var syftet att tidigt upptäcka elever som hade svårt att uppnå akademiska 

resultat, göra en kartläggning av deras behov och svårigheter och sätta in åtgärder för att 

undvika att de placerades i undervisningsgrupper utanför ordinarie undervisning. I dessa 

elevhälsoteam ingick specialpedagog/speciallärare och ordinarie lärare. Övriga 

professioner bjöds in då de behövdes (Brendle, 2015).  

 

Tissot (2013) genomförde en undersökning i Reading, England som fokuserade på 

följande områden: Ledarskap, upplevelse av inkludering, hantering av resurser och 

huvuduppgifterna för en specialpedagog. Resultatet sattes i relation till vad som 

framkommit i tidigare undersökningar och hur rollen som specialpedagog beskrivs i olika 

styrdokument. Temat ledarskap undersöktes genom frågan huruvida specialpedagogen 

tillhörde skolans ledningsgrupp eller ej. Enligt Tissot (2013) var ungefär hälften av 

deltagarna en del av skolans ledningsgrupp. Pedagoger med mer än fem års 
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lärarerfarenhet var oftare en del av ledningsgruppen. En fråga i enkäten berörde både 

resurser och inkludering. Respondenterna fick ta ställning till om de upplevde att 

begränsade resurser hade negativ effekt på skolans möjligheter till inkludering. Tidigare 

studier hade visat att majoriteten av specialpedagoger anser att skolans resurser är 

otillräckliga eller att skolor inte prioriterar inkludering. I denna studie valde de tillfrågade 

oftast svarsalternativet i mitten, det vill säga att de hade ingen åsikt i frågan. Tissot (2013) 

tolkade att detta berodde på att respondenterna var under utbildning och ännu inte hade 

kunskap om hur resurstilldelningen såg ut på skolorna. När det gällde specialpedagogens 

uppdrag och arbetsuppgifter framgick att den engelska regeringens vision om 

specialpedagogen, som en stark ledare som tillhandahåller vägledning i frågor som rör 

specialpedagogiskt stöd, låg väldigt långt ifrån hur respondenterna upplevde sin yrkesroll. 

Väldigt få hade heltidstjänster som specialpedagoger. Majoriteten av de tillfrågade hade 

endast en dag per vecka avsatt till uppgifter relaterade till specialpedagogik och en stor 

del av den tiden användes till administration. Tissot (2013) anser att skolans stora 

utmaning framöver är att ge likvärdiga förutsättningar för specialpedagogiska insatser. 

Specialpedagogerna måste bli delaktiga i ledningsgruppen för att få möjlighet att bidra 

med strategier för inkluderande arbetssätt och bördan av administrativa uppgifter måste 

minskas. Det är en lång väg kvar innan den ideologiska visionen som anges i 

styrdokumenten är uppfylld, menar Tissot (2013).  

 

Pearson, Mitchell och Rapti (2015) genomförde en nationell enkätundersökning med 

specialpedagoger i England. I denna angav endast 3 % av respondenterna att de enbart 

ägnade sig åt arbetsuppgifter som låg inom deras profession som specialpedagog. Övriga 

beskrev inte mindre än 86 olika arbetsuppgifter de ålagts utöver sin roll som 

specialpedagog. De vanligaste var undervisning och tillsyn av elever. En nationell 

översyn, av hur elever i behov av specialundervisning hanteras, förväntas leda till ny 

lagstiftning som förändrar specialpedagogernas yrkesroll. I undersökningen ombads 

respondenterna ange på vilket sätt de förväntade sig, eller hoppades, att deras 

arbetsuppgifter skulle förändras framöver. Majoriteten angav att deras vision var en 

inkluderande skola där man tar ett gemensamt ansvar för alla elever. I denna skola arbetar 

specialpedagogen på organisationsnivå, ger råd och handleder lärarpersonal. Detta skulle 

innebära en stor förändring av deras nuvarande yrkesroll, eftersom de i nuläget ägnar stor 

del av sin arbetstid till undervisning (Pearson, Mitchell, & Rapti, 2015).   
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Fitzgerald och Ratfords studie (2017), genomförd på Irland, visade att 

specialpedagogerna där hade en i huvudsak operativ roll. Professionen specialpedagog är 

relativt ny i det irländska skolsystemet. Internationellt är specialpedagogens roll mer 

utforskad och känd, menar Fitzgerald och Ratford (2017), men för de irländska 

specialpedagogerna saknas tydliga styrdokument. De har begränsade möjligheter att 

genomföra de förändringar de anser behövs på skolorna. Författarna menar att 

professionen specialpedagog saknar ett formellt erkännande. Rollen måste formaliseras 

för att specialpedagogen ska få möjlighet att bli den som på organisationsnivå driver 

utvecklingen av skolans verksamhet (Fitzgerald & Ratford, 2017). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Val av teori bör dels ske utifrån vilken frågeställning man har och dels utifrån vilket slags 

perspektiv man själv tycker är intressant och tilltalande. Det egna tänkandet måste 

sammankopplas med andras tänkande för att man ska nå längre. Man får en 

jämförelsepunkt genom att relatera sitt eget resonemang till forskares teorier. En god teori 

ska kunna förutsäga utfallet av en undersökning (Stukát, 2011).  

3.1. Organisationsteori och situationsteori 

Det som är utmärkande för organisationsteori, i första hand som samhällsvetenskaplig 

disciplin, är dess tvärvetenskapliga angreppssätt. Det finns inte någon speciell metod eller 

teknik inom organisationsteori. Organisationsteori är en teori där man går in och 

analyserar organisatoriska fenomen på olika nivåer. Där särskiljer man vanligtvis på 

individ, organisationsnivå och interorganisatorisk nivå. På en interorganisatorisk nivå är 

det förhållandet mellan olika organisationer som är intressant. Det centrala där är att 

studera i vilken mån som organisationsbeteenden påverkas av drag hos både individerna, 

organisationen och omgivningen, men inte minst av samspelet mellan dessa tre 

huvudkomponenter (Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus, & Rönning, 1998). Ur 

organisationsteorin har situationsteorin vuxit fram. Den fick sitt genombrott på 1960-talet 

och har etablerat sig som den dominerande riktningen när det gäller jämförelser av 

organisationsformer. Utgångspunkten för situationsteorin är att organisationer ska ses 

som öppna system där utbytet med omvärlden är fundamentalt för förståelsen av 

organisationens situation och dess inre struktur (Lindkvist, Bakka, & Fivelsdal, 2014).  

Enligt Lindkvist m.fl. (2014) är situationsteorins signalement bland annat 

frågeställningarna: Vilka krafter påverkar/bestämmer de olika organisationsformerna? 

Vilka konsekvenser har de olika formerna med hänsyn till måluppfyllelse och 

effektivitet? Situationsteorin försöker visa att några organisationsformer är effektivare än 

andra, under givna förutsättningar, och ger bättre anpassningsförmåga. Många 

situationsteoretiker utgår ifrån en input-output modell som rymmer tre huvudgrupper av 

variabler. Inputvariabler är sådana som är knutna till organisationens omvärld. 

Organisationsvariablerna omfattar inre strukturella förhållanden och olika processer som 

äger rum i organisationer. Bland outputvariablerna är situationsteorin speciellt intresserad 

av två huvudgrupper: teknisk/ekonomiska resultatvariabler och konsekvenser för de 
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anställda. Vad som är organisation och vad som är omvärld är inte på förhand givet när 

en modell av denna typ ska användas. Gränserna kan inte bestämmas i någon absolut 

bemärkelse, utan beror på syftet med analysen. Situationsteorin är starkt empiriskt 

orienterad. Den har vuxit fram på grundval av många undersökningar av samspelet mellan 

organisationer och omvärldsvariabler (Lindkvist m.fl., 2014). För den enskilda 

organisationen utgör omgivningen både hinder och möjligheter. Drag i omgivningen kan 

både försvåra och underlätta. Det är också viktigt att inse att omgivningen både är något 

organisationen påverkas av och något som organisationen försöker påverka. Att se på 

vilka faktiska möjligheter till avskärmning från och koppling till omgivningen som finns 

och vilka metoder organisationen använder sig av för dessa syften är viktigt (Flaa m.fl, 

1998). Vid analyser av en organisations omvärld är utgångspunkten oftast 

intressentsystemet eller det marknadssystem organisationen är orienterad mot. 

Huvudvariabler som kan användas vid omvärldsanalyser är stabilitet, komplexitet och 

heterogenitet. Stabilitet handlar om i vilken grad organisationens omvärld är präglad av 

osäkerhet, oväntade och oberäkneliga händelser. Komplexitet gäller de krav som ställs på 

organisationens expertis. Variabeln heterogenitet kan användas på kunder, produkter och 

geografiska områden (Lindkvist m.fl., 2014). Flaa m.fl. (1998) skiljer mellan generella 

och specifika miljöfaktorer eller omgivningar. Förhållanden som har betydelse för alla 

organisationer, t. ex. politiska, ekonomiska och teknologiska utvecklingsdrag i samhället, 

betecknas som generella. Specifika omgivningar är de organisationsenheter och grupper 

som en organisation samspelar med. Åtskillnaden bör uppfattas analytisk. I praktiken är 

det ofta glidande övergångar mellan faktorerna. De generella faktorer som har stor 

inverkan på den organisation vi valt att studera är ekonomiska, politiska och kulturella 

förhållanden. Graden av komplexitet och graden av stabilitet är de specifika miljöfaktorer 

som framför allt kan appliceras på organisationsformerna i föreliggande studie. När 

kraven från omgivningen är motstridiga är det en omöjlig uppgift att finna optimala 

lösningar för alla. Lösningarna blir ofta kompromisser som få är nöjda med men som 

ändå kan vara stabila (Lindkvist m.fl., 2014). Alla organisationer är utsatta för olika 

former av begränsningar som minskar deras möjligheter till val av strategi. 

Manövreringsmöjligheterna varierar beroende på organisationens storlek och 

verksamhetsområde. Generellt är friheten i valet av externa kopplingsformer större för 

privata företag än för den offentliga förvaltningen (Flaa m.fl., 1998). I föreliggande studie 

väljer vi att studera hur variabler i omvärlden har påverkat kommunernas val av 
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organisationsform för elevhälsan. Vi utgår från frågeställningarna om vilka krafter som 

påverkar och bestämmer de olika organisationsformerna samt vilka konsekvenser de 

olika formerna får. 

3.2. Systemteori 

Vi har valt att använda en systemteoretisk utgångspunkt då vi studerar specialpedagogens 

arbetsuppgifter i de olika organisationsformerna. I systemteori är en av de grundläggande 

utgångspunkterna att alla företeelser hänger samman och därigenom påverkar varandra 

ömsesidigt. Varje handling medför en effekt på alla delar i systemet. Sociala system måste 

ses utifrån ett helhetsperspektiv och således förstås och hanteras därefter (Gjems, 1997). 

Öquist (2008) menar att systemtänkandet handlar om att se världen i helheter, att vi skiftar 

utgångspunkten för vad vi observerar. Istället för att fokusera på det individuella, det som 

sticker ut, bör vi titta på de bakomvarande aspekterna, det som gör det möjligt att just 

denna individ blir som den blir.  Detta kallar han för perspektivförskjutning, och det är 

först då vi omfattas av ett vidare perspektiv som vi använder systemsynen. Systemteorin 

bygger på mönster av förändring med fokus här och nu. Författaren lyfter att en viktigt 

poäng med systemtänkandet är det ömsesidiga beroendet mellan organisation och dess 

omvärld. Han menar vidare att det ur systemsynpunkt är viktigt att de högre 

organisationsnivåerna i en hierarki har en något långsammare förändringstakt i jämförelse 

med de lägre nivåerna. Författaren lyfter att det är angeläget ur systemets synpunkt med 

en viss eftersläpning. Detta kan liknas vid hur rådande skollag vuxit fram ur olika 

utredningar och propositioner. Systemteorin innebär att för att kunna genomföra ett arbete 

mot ett mål behöver det finnas en samverkan mellan de olika delarna och nivåerna i 

systemet. Dessa kan vara länkar mellan systemets delar samt gemensamma normer och 

värden. Författaren menar att paradoxalt nog är skolan ett av de områden där förändringar 

just nu sker snabbast. Vilka konsekvenser vi kommer att få se av detta får framtiden utvisa 

(Öquist, 2008). En systemtoretiker som det ofta refereras till inom specialpedagogisk 

forskning är Urie Bronfenbrenner. Han var utvecklingspsykolog och hans tolkning av 

systemteori benämns oftast som ekologisk systemteori (Nilholm, 2016). I den ekologiska 

utvecklingsmodellen används termerna mikro-, meso-, exo- och makrosystem som bildar 

ett nätverk runt individen. Nätverket beskrivs som en helhet vilket innebär att när ett 

system förändras påverkas även de andra (Bronfenbrenner, 1977). I denna studie ser vi 

mikrosystemet som det system där specialpedagogen är aktiv, det vill säga det 
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elevhälsoteam och arbetslag där specialpedagogen ingår. Mesosystemet utgörs av de 

relationer som finns mellan mikrosystemen. När analys sker på mesonivå undersöks hur 

miljöerna på mikronivå samspelar med varandra. I exosystemet finns rektorsgrupper, 

lärare, elever och vårdnadshavare medan övriga samhällsfunktioner som påverkar 

specialpedagogens roll, till exempel huvudmannen och lagar, befinner sig i 

makrosystemet. Alla de olika systemen är beroende av och påverkar varandra (se figur 

1). 

 

Figur 1. Vår tolkning av den ekologiska utvecklingsmodellen. 
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4. Metod 

4.1. Val av metod 

Forskaren måste, vid valet av metod, välja en procedur och metod som ger honom eller 

henne data som är relevanta för de frågeställningar som formulerats (Backman, 2016). 

Metodvalet bör baseras på typen av forskningsfråga och vilken ansats eller metod som 

bäst kan besvara denna (Gustavsson, 2004).  Då våra frågeställningar dels handlar om att 

göra en jämförelse mellan två organisationsformer och dels berör hur rektorer och 

specialpedagoger uppfattar utfallet av skilda organisationssystem valde vi en i huvudsak 

kvalitativ ansats. Delar av resultaten i vår enkätundersökning, gällande 

specialpedagogernas arbetsuppgifter, redovisas kvantitativt. Vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer och enkäter. Repstad (2007) menar att kombinera olika 

metoder också medför ett bredare dataunderlag och därav en säkrare grund för tolkningen.  

4.1.1. Intervju 

Intervjun kan användas som huvudmetod, men kan också användas som hjälpmetod för 

att komplettera annat insamlat forskningsmaterial. Ändamålet med en intervju är att få 

fram beskrivande och träffande information (Dalen, 2015). Vi såg intervjuer som den 

lämpligaste metoden att få fram den information vi behövde som underlag för vår 

jämförelse av kommunernas organisation av elevhälsan. Intervjun är ett av de viktigaste 

och vanligaste arbetsredskapen inom utbildningsvetenskap. Det finns många sätt att 

utföra forskningsintervjuer på. Generellt kan man säga att ju större utrymme den 

intervjuade personen får desto mindre blir jämförbarheten mellan svar och svårigheterna 

att tolka resultatet ökar (Stukát, 2011). Vi utgick ifrån en färdig lista med ämnen som 

skulle behandlas och frågor som skulle besvaras, en intervjuguide (Bilaga 1). Detta gör 

att våra intervjuer kan betecknas som semistrukturerade (Denscombe, 2016). För att 

kunna jämföra respondenternas svar i analysen krävs ett noggrant arbete med 

frågeställningarna. Att forskningsintervjun ligger så nära ett vardagligt samtal kan leda 

till föreställningen att den är enkel att utföra, men den enkelheten är missledande (Kvale 

& Brinkmann, 2014). En bra intervju kräver en grundlig planering av vilka teman som 

ska beröras. I kvalitativa undersökningar är det av intresse att kunna jämföra information 

från olika personer. Därför är det viktigt att ha en genomtänkt referensram (Repstad, 

2007).  
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4.1.2. Enkät 

Underlaget som inhämtades från specialpedagoger och rektorer skedde via enkäter 

(Bilaga 2). Fördelar med enkäter är att de är billiga och snabba att administrera, de medför 

ingen intervjuareffekt och de kan anpassas efter respondenternas behov. Utformningen 

av enkäten är viktig och den ska med fördel bestå av slutna frågor och ha en tydlig 

presentation (Bryman, 2011). Forskaren måste ha en tydlig bild av exakt vilka frågor som 

utgör forskningens kärnpunkt. Det får inte finnas något utrymme för oklarheter, 

formuleringen av frågorna ska vara omöjlig att missförstå (Denscombe, 2016). Vår enkät 

var utformad så att vi fick underlag för både en kvalitativ och en kvantitativ analys. 

Enkäten bestod av flervalsfrågor, en öppen fråga samt två frågor där respondenterna 

ombads rangordna sju arbetsuppgifter. De sju arbetsuppgifter som anges är hämtade från 

examensordningarna för speciallärare och specialpedagoger (SFS 2011:186; SFS 

2011:688). 

4.2. Urval 

Den grundläggande principen för urval är att hitta rimligt träffsäkra svar utan att behöva 

samla in data från alla i en undersökningspopulation (Denscombe, 2016). När det gäller 

organisationsstudier är bekvämlighetsurval mycket vanliga (Bryman, 2011). Vårt urval 

gjordes i två steg. I första steget valdes kommuner att jämföra och därefter respondenter 

till intervjuer och enkätundersökning. Studien baseras på tre intervjuer med ansvariga 

inom kommunerna och trettio enkätsvar från rektorer och specialpedagoger. 

4.2.1. Urval kommuner 

Då ett syfte med vår studie var att jämföra hur två olika kommuner organiserar elevhälsan 

var urvalet av kommuner målinriktat. Målet med ett målstyrt urval är att välja ut deltagare, 

som är relevanta för de forskningsfrågor som formulerats, på ett strategiskt sätt (Bryman, 

2011). De kommuner vi valt att undersöka har olika organisationsformer för sin elevhälsa 

och det finns skillnader dem emellan när det gäller chefskapet för specialpedagogerna.    

De kommer i studien att benämnas kommun A och kommun B. Här följer en presentation 

av de två kommuner som ingår i studien: 

I Kommun A uppgick antalet invånare till ca 80 000 personer. Antalet elever i 

grundskolan var ca 7000 medan 3000 elever gick på kommunens gymnasieskolor (SCB, 

2016). 
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Följande information har hämtats från kommunens hemsida: 

Verksamheterna är indelade i fem skolområden. Fyra skolområden ansvarar för förskola, 

grundskola och fritidshem. Ett skolområde ansvarar för gymnasieskola och 

vuxenutbildning. Utbildningsorganisationen är starkt decentraliserad och därför är det 

många beslut som fattas av respektive chef. Inom varje skolområde har rektorn ansvar för 

utformningen och sammansättningen av elevhälsoteamet. Varje skola kan söka stöd från 

en central elevhälsa som lyder under den centrala förvaltningen. Den centrala elevhälsan 

bistår, på uppdrag från skolområdena, med olika kompetenser. I denna centrala enhet 

finns till exempel specialpedagoger, logopeder och psykologer.  

Kommun B är till ytan betydligt större än kommun A, men befolkningen var endast ca 

19 000 personer. Här gick ca 1500 elever i grundskolan och i kommunens gymnasier 

fanns ca 560 elever (SCB, 2016). Enligt hemsidan hos Kommun B finns under 

kommunfullmäktige ett antal nämnder, varav en är utbildningsnämnden. Under denna 

nämnd lyder utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen består av fem 

verksamhetsområden, där Barn- och elevhälsa är ett område. I verksamhetsområdet Barn- 

och elevhälsa finns det centrala teamet. I detta ingår skolpsykologer och specialpedagoger 

med spetskompetenser. Teamet ger handledning och konsultationer samt jobbar med 

utredningar, nivåbedömningar och fastställande av diagnoser. På varje skola finns ett 

elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och 

specialpedagoger. Dessa funktioner är anställda centralt och fördelas utifrån de behov 

som finns på skolorna. Specialpedagogens uppgift är att utreda elever med behov av 

särskilt stöd, analysera elevresultat och arbete med lärmiljö- och metodutveckling. 

Specialpedagogen ska utgöra ett stöd för den övriga pedagogiska personalen. 

4.2.2. Urval respondenter 

För att få en djupare inblick i hur de två kommunerna organiserat elevhälsan valde vi att 

intervjua tjänstemän på kommunledningsnivå. Här valdes respondenterna ut målstyrt 

eftersom vi sökte nyckelpersoner med kunskaper baserade på deras position. I kommun 

A intervjuades skolchefen för central förvaltning, i studien refererad till som AA, och i 

kommun B intervjuades kommunchefen och chefen för utbildningsförvaltningen.  

Kommunchefen benämns i studien som BB, utbildningsförvaltningens chef refereras till 

som Bb.  
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Urvalsramen för respondenter till vår enkätundersökning utgjordes av rektorer och 

specialpedagoger anställda i de två kommuner vi valt att jämföra. Bland dessa gjordes ett 

explorativt urval där utgångspunkten var att välja personer utifrån deras expertis och 

erfarenheter (Denscombe, 2016). I kommun A gjordes sedan ett bekvämligheturval 

utifrån geografiska faktorer. Frågan om villighet till deltagande ställdes till skolor som 

var möjliga att besöka utan lång resväg. Sju rektorer och sex specialpedagoger från fyra 

olika skolområden valdes ut. Dessutom valdes två centralt anställda specialpedagoger. I 

studien kommer rektorerna benämnas Ra1 - Ra7 medan specialpedagogerna kommer att 

refereras till som Sa1 – Sa8.  

Även i kommun B grundades urvalet på bekvämlighet. Här samlades rektorer och 

specialpedagoger regelbundet för konferenser. Frågan om villighet till deltagande ställdes 

till de chefer som sammankallar till nämnda konferenser.  Då dessa chefer ställde sig 

positiva kunde enkäten genomföras vid konferenstillfällen med dessa grupper. Här deltog 

sju rektorer och åtta specialpedagoger, vilka i studien kommer att benämnas Rb1 – Rb7 

och Sb1 – Sb8.  

4.3. Pilotstudie 

När det är möjligt ska man genomföra en pilotundersökning innan man sätter igång med 

den egentliga intervju- eller enkätundersökningen. Det är bäst att för pilotstudien försöka 

hitta en mindre grupp som är jämförbar med det urval som ska användas (Bryman, 2011). 

Metoden bör alltid testas i förväg för att kontrollera hur bra den fungerar i praktiken. Om 

pilotstudien går bra kan forskaren känna sig försäkrad om att det inte dyker upp otrevliga 

överraskningar då den egentliga datainsamlingen börjar (Denscombe, 2016). En 

pilotstudie av våra intervjufrågor genomfördes med en administrativ chef på en skolenhet. 

Vid denna framkom att vi borde ändra frågornas inbördes ordning och att en fråga 

behövde förtydligas, men i övrigt kunde vi behålla den ursprungliga intervjuguiden. 

Vi fick desto fler synpunkter på vår enkät. Pilotstudien av enkäten genomfördes dels med 

en rektor och dels med en grupp specialpedagoger som nyligen genomfört egna 

enkätundersökningar då de studerat på högskola. De förslag på förändringar och 

förbättringar vi fick in från denna grupp var mycket värdefulla. Utifrån dessa 

respondenters synpunkter gjorde vi ett antal ändringar i formuleringarna av våra frågor.   
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4.4. Genomförande 

För att få empiriskt underlag till vår studie sändes en förfrågan via mail till 

förvaltningschefen i kommun A, till kommunchefen i kommun B samt till rektorernas 

och specialpedagogernas chefer i kommun B. Rektorerna och specialpedagogerna i 

kommun A kontaktades via telefon.  

I kommun A ansåg förvaltningschefen att skolchefen för den centrala förvaltningen var 

bättre lämpad att besvara frågor kring elevhälsans organisation, varvid mailet 

vidarebefordrades. Efter intervjun med kommunchefen i kommun B sändes även en 

förfrågan om deltagande till förvaltningschefen i kommun B, eftersom kommunchefen 

rekommenderade detta.  

Inför genomförandet av intervjuerna och ifyllandet av enkäter sändes ett missiv till 

samtliga chefer (Bilaga 3). Här informerades om undersökningens syfte samt hur den 

insamlade informationen kommer att användas. Huvuddragen i missivbrevet 

presenterades även muntligt då vi träffade respondenterna i samband med genomförandet. 

Att bakgrunden beskrivs i ett missiv görs för att betona betydelsen av undersökningen 

och för att motivera respondenterna. Det är också ett sätt att visa sin tacksamhet för deras 

deltagande (Stukát, 2011). Det kan vara en fördel att vara två som intervjuar. En kan ha 

ansvar över att frågeschemat följs och den andre kan följa den icke-verbala 

kommunikationen samt ställa improviserade följdfrågor (Repstad, 2007). Vid intervjun 

med skolchefen i kommun A var vi båda närvarande. En av oss höll i intervjun och ställde 

frågorna i intervjuguiden (Bilaga 1). Den andra hade som uppgift att sköta inspelningen 

av intervjun samt fylla i med följdfrågor ifall något svar upplevdes som otydligt. 

Registreringen av intervjusvaren skedde med hjälp av en ljudinspelande applikation i en 

mobiltelefon och därefter transkriberades materialet. Då transkribering är mödosamt och 

tidskrävande valde vi att ordagrant transkribera endast de delar av intervjuerna vi ansåg 

relevanta utifrån vår intervjuguide. Övrigt material samlades i kort referatform. Hur 

mycket som ska skrivas ut ordagrant är beroende av frågeformuleringen. Om syftet är att 

få saklig information kan materialet bearbetas och redigeras mer hårdhänt och effektivt 

(Repstad, 2007).  

Intervjun ägde rum i ett sammanträdesrum på skolchefens arbetsplats. Intervjuerna med 

kommunchefen och förvaltningschefen i kommun B genomfördes med endast en av oss 

närvarande. Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser och även dessa 

intervjuer spelades in. Först intervjuades kommunchefen, som ansåg att de flesta frågorna 
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berörde ämnen som låg utanför kommunchefens område, det vill säga skolfrågor, och 

rekommenderade därför en uppföljningsintervju med förvaltningschefen inom 

utbildningsförvaltningen.  

För att säkerställa deltagarnas anonymitet skrevs enkäten, som utformats digitalt, ut och 

respondenterna fyllde i sina svar med penna. Enkätundersökningarna genomfördes med 

grupper av deltagare och vi var båda närvarande vid samtliga tillfällen. Stukát (2011) 

menar att det är en stor fördel om möjlighet finns att muntligen presentera information 

om undersökningens syfte. Att själv närvara under besvarandet av enkäten är allra bäst, 

anser Stukát (2011). Det är mycket viktigt att respondenterna får instruktioner om hur de 

ska gå till väga då frågorna besvaras. Ur både en etisk och en praktisk synvinkel måste 

forskaren också ge en viss bakgrundsinformation om undersökningen och dess syfte 

(Denscombe, 2016). Vi inledde med en presentation av oss själva och en sammanfattning 

av studiens syfte. Vi poängterade att enkäten hanterades anonymt och gav instruktioner 

om hur de olika frågorna skulle besvaras. Under ifyllandet besvarade vi de frågor som 

uppkom och avslutade med att än en gång tacka för deras medverkan. 

4.5. Bearbetning av data 

De tre inspelade intervjuerna lyssnades igenom flera gånger och transkriberades. Därefter 

gjordes en jämförande analys av svaren med utgångspunkt i de centrala 

frågeställningarna. Enkätsvaren lades in i den digitala enkäten för att få fram en 

sammanställning. Resultaten kunde därefter granskas och analyseras. De svar våra 

respondenter formulerat i den öppna frågan skrevs ut och innehållet analyserades 

kvalitativt. Bland svaren upptäcktes mönster och kategorier och utifrån dessa sorterades 

svaren in under olika teman. Citat från varje tema, med tydlig koppling till våra 

frågeställningar och tidigare forskning, valdes ut. Svaren på de frågor där respondenterna 

ombads rangordna sju arbetsuppgifter bearbetades matematiskt. Den uppgift 

respondenten rangordnat som nummer 1 gavs 7 poäng, nummer 2 gavs 6 poäng, och så 

vidare. Därefter kunde den totala poängsumman för varje arbetsuppgift räknas fram och 

sammanställas i ett diagram.   

Vi har valt att redovisa resultatet i förhållande till de frågeställningar studien utgår ifrån. 

De tre intervjuerna ligger till grund för redovisningen av hur de två kommunerna 

organiserar sin elevhälsa. Rektorernas och specialpedagogernas syn på organisation av 

elevhälsa redovisas kvalitativt baserat på de öppna svaren i enkäten, medan synen på det 
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specialpedagogiska uppdraget samt specialpedagogernas arbetsuppgifter redovisas 

kvantitativt.  

4.6. Etiska överväganden 

De uppförandekrav som ställs på forskare har sin förankring i samhällets etiska normer 

och värderingar. I forskarens roll krävs ett reflekterat etiskt förhållningssätt och agerande. 

Hur personer som medverkar i forskning som informanter får behandlas är en mycket 

viktig del av forskningsetiken. Etikprövningslagen har som syfte att skydda den enskilda 

människan vid forskning. Dock krävs ingen etikprövning för forskning som inte rör 

känsliga personuppgifter, men detta innebär inte att forskningen kan genomföras utan 

tanke på etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2017). I de forskningsetiska principerna för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning kan individskyddskravet konkretiseras i 

fyra allmänna huvudkrav; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 

och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007).  

I vår forskning anser vi att samtliga dessa krav uppfylldes. De personer vi intervjuade 

fick inför intervjun ett missivbrev (Bilaga 3) som innehöll information om syftet med 

studien och hur deras uppgifter skulle behandlas och användas. Respondenterna i vår 

enkätundersökning informerades muntligt. Inledningsvis höll vi en kort presentation av 

oss själva och därefter presenterades syftet med studien. De informerades också om att 

de gör enkäten anonymt och att inget svar kommer att kunna kopplas vare sig till person 

eller skola.  
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5. Resultat 

Vi har valt att redovisa resultaten utifrån våra frågeställningar. Redovisningen görs i 

löpande text med infogade citat och vissa data tydliggörs med hjälp av diagram. 

5.1. Kommunernas val av organisation 

Vid intervjun med ansvarig på kommunal ledningsnivå i kommun A framkom att de har 

både en central och en decentraliserad elevhälsa i kommunen. Den centrala 

elevhälsoenheten består av en enhetschef som har ansvar för verksamheten, psykologer, 

ett antal specialpedagoger med olika inriktningar, logopeder, ett skoldatatek och en 

skolöverläkare som i sin tur är verksamhetschef över medicinska insatser. Ute i 

verksamheterna har rektorn ansvar för sitt elevhälsoteam och rektor har då att anställa 

specialpedagog, kurator och skolsköterska. AA säger att det egentligen inte finns något 

nämndbeslut på att det ska se ut exakt så här. Organisationsformen har vuxit fram och 

förändrats i linje med de förändringar som skett i lagar och förordningar. Däremot anser 

AA att lagstiftningen är väldigt tydlig med att rektor ska ha ett elevhälsoteam, så att ha 

bara centrala funktioner hade inte rimmat mot nuvarande lagstiftning. De funktioner som 

samlats i centrala elevhälsoenheten är de funktioner som det inte finns ekonomisk bärkraft 

att ha ute i verksamheterna.   

I skollagen anges att det i elevhälsan ska ingå någon med specialpedagogisk kompetens. 

AA önskar att skrivningen i lagen tydligt hade angett professionen specialpedagog. 

Kommun A har valt att tolka det som att det är funktionen specialpedagog som avses, 

utifrån specialpedagogens kunskap kring handledning och konsultation.  AA har gjort en 

kartläggning som visar att kommunen har många specialpedagoger anställda, men det 

konstateras att en hel del specialpedagoger jobbar som speciallärare i det dagliga arbetet. 

Att det är så, förklarar AA, beror på att det finns många gamla traditioner kring hur 

specialfunktionen ska arbeta i grund- och gymnasieskolan. I förskolorna är uppdraget 

tydligare för specialpedagogen.  

Enligt AA planeras inget förändringsarbete när det gäller organisationen av elevhälsa i 

kommunen, det är rektor som ska ha ansvaret. Det finns krafter i vissa grupper som 

föredrar en centralisering, men de styrande har åsikten att ska rektor kunna åstadkomma 

något med sitt elevhälsoteam så måste också elevhälsoteamet styras utav rektor.  
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När det gäller hur elevhälsan är organiserad i kommun B berättar BB att den är centralt 

placerad. De anställda i elevhälsan tillhör en central enhet fast de befinner sig rent 

organisatoriskt ute på skolorna. Hur länge kommunen haft denna organisationsform, eller 

hur den sett ut tidigare, kunde BB inte redogöra för. BB hade dock kännedom om att den 

nuvarande organisationsformen utvärderats vid flera tillfällen. På frågan om hur 

kommunen valt att tolka skrivningen ”specialpedagogisk kompetens”, som anges i 

skollagen, kunde BB inte ge något svar.  

BB gör en jämförelse med andra funktioner i kommunförvaltningen som också är centralt 

anställda. Liksom specialpedagogerna arbetar de ute i verksamheter och får sina uppdrag 

där, men lyder under central förvaltning. Detta, anser BB, borgar för och stärker 

likvärdigheten inom kommunens verksamheter. Det ger även större möjlighet till 

kollegialt samarbete och utbyte specialpedagoger emellan. När uppdragen ges från 

centralt håll kan inte rektorn helt styra specialpedagogens arbetsuppgifter, vilket kan 

medföra att professionens status blir högre, menar BB.  

Enligt chefen för utbildningsförvaltningen har Kommun B haft en samlad elevhälsa, där 

alla funktioner förutom specialpedagogerna funnits med, sedan år 2010. 

Specialpedagogerna blev centralt samlade 2014 eller 2015. Vid en organisationsöversyn 

för cirka ett år sedan beslöts att bibehålla vad som i denna kommun benämns som en 

samlad elevhälsa.  Bb menar att det är verksamhetens behov som styr hur organisationen 

ska se ut och den samlade elevhälsan stärker likvärdigheten för alla skolor inom 

förvaltningen. Att den specialpedagogiska kompetens som anges i skollagen innebär att 

en specialpedagog ska ingå i elevhälsan ser Bb som något självklart. Specialpedagogen 

ska via handledning och vägledning öka lärarnas specialpedagogiska kompetens. Bb 

anser även att specialpedagogen ska arbeta på flera andra nivåer, och nämner 

elevhälsomöten, arbete med organisation och elevernas fysiska miljö  

5.2. Rektorernas syn på organisationsform  

Av respondenterna är i dagsläget alla rektorer i kommun A chefer över den 

specialpedagogiska kompetensen i sina elevhälsoteam medan det i kommun B endast är 

en rektor som har chefskapet. Övriga rektorer i kommun B verksamhetsleder 

specialpedagoger som är anställda under en elevhälsochef. 
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Samtliga tillfrågade rektorer i kommun A anser att rektor är den som är lämpligast att 

vara chef för specialpedagogerna. Förutom en respondent är rektorerna i kommun B 

också eniga om att rektor bör vara specialpedagogens chef. I motiveringarna anger 

rektorerna svar som pekar på behovet av tillgänglighet och vikten av ett nära samarbete 

mellan rektor och specialpedagog.  

Att jobba förebyggande förutsätter “närhetsprincipen”. Rektor som pedagogiskt 

ansvarig jobbar nära specialpedagogen för att få kontinuitet i arbetet. (Ra5) 

Rektor styr verksamheten och känner elevernas behov. Det är nödvändigt med direkt 

kommunikation utan “mellanhänder”. (Ra7) 

Rektorns närmaste och viktigaste medarbetare i elevhälsovården är specialpedagog. 

Rektorn har ansvaret för elevhälsan på sin skola och bör därför förfoga över 

elevhälsopersonal. Det är bättre för specialpedagog att ha en chef närmare sitt uppdrag. 

(Rb6) 

En rektor uttrycker ett dilemma som kan uppstå då rektor arbetsleder specialpedagoger 

som har elevhälsochef. Specialpedagogen är kanske inte alltid tillgänglig på skolan på 

grund av uppgifter den ålagts av sin chef, vilket i sin tur kan påverka verksamheten.  

Elevhälsans personal är endast verksam på den skola de är placerade. I många fall är 

det så att det är planerade dagar från elevhälsochef ordnat och det är inte återkopplat 

till oss rektorer. Händer att det påverkar vår verksamhet när vi som mest är i behov av 

specialpedagogen. (Rb5) 

 

Den rektor i kommun B som ansåg att en elevhälsochef var bättre lämpad som chef angav 

likvärdighet och möjligheterna till kompetensutveckling som motivering.    

För likvärdighet och samsyn för elevhälsans personal. Kompetensutveckling och 

fortbildning. Rektor är uppdragsgivare men elevhälsochef har övrigt ansvar. 

Samverkan ska ske mellan cheferna. Rektor besitter inte rätt kunskap för elevhälsans 

professioner. (Rb3) 

5.3. Specialpedagogernas syn på organisationsform  

Samtliga svarande specialpedagoger i kommun B lyder under en elevhälsochef. I 

kommun A har två av de svarande en elevhälsochef medan övriga är anställda av en 

rektor. På frågan vem man anser vara den lämpligaste chefen för specialpedagogerna är 

samtliga i kommun B eniga om att det är en elevhälsochef. De två svarande i kommun A, 
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som i nuläget är anställda av elevhälsochef, anser detta vara den lämpligaste 

anställningsformen och ytterligare två, som idag är anställda av rektor, skulle föredra en 

elevhälsochef. Nyckelord som kan urskiljas är likvärdighet, profession och 

kompetensutveckling. 

Vi ska som specialpedagoger arbeta och vid behov vara elevens ställföreträdare. Vi 

ska se till skollagen och tänka utifrån elevens rättigheter. Vi måste kunna vara 

obekväma inför rektorn som i sin tur har sin budget i ”första rummet” känns det ibland 

som. Vi kan via vår elevhälsochef stå för likvärdighet i resursfördelning och få den 

kompetensutveckling vi behöver. De uppdrag vi får kan vi också ifrågasätta då vi har 

en annan chef och jobba för ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Annars 

skulle det bli mer ”hoppa in här och där”, akututryckningar. (Sb8) 

För att tydliggöra roller, ibland ställa krav på rektor. Större mandat på skolan och hos 

lärare och övrig personal ger större möjlighet att påverka. (Sb7) 

De specialpedagoger i kommun A som har rektor som chef, men skulle föredra en 

elevhälsochef, anser att samsynen kring yrkesuppdraget skulle öka liksom möjligheten 

till en likvärdighet inom kompetensutvecklingen. De uttryckte också att ett centralt 

chefskap skulle bidra till en legitimitet och tydliggörande av professionen 

specialpedagog. 

Eventuellt lättare att hålla sig inom sin profession och inte “hatta” med andras 

professioner, t.ex. vara lärare, vikariera, vara “mat-tant”, o.s.v. (Sa1) 

För de fyra specialpedagoger från kommun A som föredrar rektor som chef är närhet och 

samarbete nyckelord. 

Det nära samarbetet mellan specialpedagog och rektor är viktigt. (Sa4) 

Rektor är nära verksamheten och genom klasskonferenser 2 ggr/läsår får vi en överblick av skolans 

behov. (Sa7) 

 En svarande lägger också till att en förutsättning för att det ska fungera med rektor som 

chef är att denne har en pedagogisk utbildning i botten.  

Viktigt att rektor har pedagogisk utbildning/pedagogiskt tänk, dvs lyssnar och 

reflekterar. (Sa8) 
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5.4. Specialpedagogernas arbetsuppgifter 

När det gäller rektorernas syn på vad som är specialpedagogernas primära arbetsuppgift 

syns en tydlig diskrepans mellan de olika kommunernas rektorer. I kommun A rangordnas 

Verksamhetsutveckling och Kvalificerade samtal högst. I kommun B kommer 

Verksamhetsutveckling näst sist i rangordningen. Här är det Kvalificerade samtal och 

Observationer som får högst rankning. Att ägna sig åt dokumentation anser varken 

rektorerna i kommun A eller B att specialpedagogerna ska prioritera. Dokumentation 

rangordnas som nummer 7 i båda kommunerna (se diagram 1). 

 

Diagram 1 Vad anser rektorerna i kommun A respektive kommun B vara den primära arbetsuppgiften för en 

specialpedagog? 

   

 

När specialpedagogerna rangordnar de arbetsuppgifter de anser vara primära råder det 

stor samsyn mellan kommunerna. Att specialpedagoger i första hand ska ägna sig åt 

Kvalificerade samtal och Verksamhetsutveckling är majoriteten av respondenterna i båda 

kommunerna överens om. Individuellt elevstöd / Undervisning hamnar långt ner på 

skalan liksom arbete med Dokumentation (se diagram 2). Deras åsikt delas till stor del av 

rektorerna i Kommun A, som också rangordnar Verksamhetsutveckling och 

Kvalificerade samtal högst. Även rektorerna i Kommun B ser Kvalificerade samtal som 

en primär uppgift, men här hamnar Verksamhetsutveckling näst sist i rangordningen (se 

diagram 1) 
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Diagram 2 Vad anser specialpedagogerna i kommun A respektive kommun B vara den primära arbetsuppgiften för en 

specialpedagog? 

 

I enkätens sista fråga ombads specialpedagogerna rangordna samma arbetsuppgifter som 

fanns i den föregående frågan men nu skulle de utgå ifrån vad de ägnar mest tid åt i sin 

nuvarande verksamhet. Här framkom att specialpedagogerna i kommun A, som har en 

decentraliserad organisationsform, i första hand arbetar med Kvalificerade samtal och 

Individuellt elevstöd / Undervisning. I kommun B, där de har en central-samlad 

elevhälsoorganisation, ägnas mest tid åt EHT-möten och Dokumentation. I botten på 

listan återfinns för specialpedagogerna i kommun A Dokumentation och 

Verksamhetsutveckling. I kommun B är det Observationer och Individuellt elevstöd / 

Undervisning som får de lägsta värdena (se diagram 3). 

Diagram 3 Hur specialpedagogerna i kommun A respektive kommun B rangordnar omfattningen av sina 

arbetsuppgifter. 
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I kommun A, där rektorerna har chefskapet för specialpedagogerna, råder det inte full 

samstämmighet mellan vad rektorerna anser vara specialpedagogernas primära uppgifter 

och vad specialpedagogerna uppger att de dagligen arbetar mest med. 

Verksamhetsutveckling, som rektorerna rankar högst, anger specialpedagogerna att de 

ägnar väldigt lite tid åt. Däremot ägnar specialpedagogerna mycket tid åt Kvalificerade 

samtal och lite tid åt Dokumentation, vilket ligger i linje med rektorernas syn (se diagram 

4). 

Diagram 4 Jämförelse mellan rektorers syn på specialpedagogens uppdrag och specialpedagogernas nuvarande 

arbetsuppgifter i Kommun A. 

 

 

Rektorerna i kommun B, som arbetsleder och ger specialpedagogerna uppdrag men inte 

har chefskapet, anger att specialpedagogernas primära arbetsuppgifter bör vara 

Kvalificerade samtal och Observationer. Minst tid tycker de att specialpedagogerna bör 

ägna åt Dokumentation. I specialpedagogernas skattning av vad de främst ägnar sin 

arbetstid åt hamnar Dokumentation som nummer två och Observationer kommer längst 

ner på listan. En samstämmighet mellan rektorer och specialpedagoger i Kommun B är 

att Utredning/Kartläggning rangordnas som nummer tre (se diagram 5). 
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Diagram 5 Jämförelse mellan rektorers syn på specialpedagogens uppdrag och specialpedagogernas nuvarande 

arbetsuppgifter i Kommun B. 

 

 

5.5. Teoretisk tolkning 

Då vi gör en teoretisk tolkning av hur de studerade kommunerna organiserat sin elevhälsa 

utgår vi ifrån situationsteorins frågeställningar om vad som påverkat valet av organisation 

samt vilka konsekvenser dessa val får. Vid analys av en organisations omvärld är 

utgångspunkten det intressesystem organisationen är orienterad mot (Lindkvist m.fl., 
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i skolans värld. Skolledning, lärare och elever har intresse och behov av de olika 

professionerna i elevhälsoteamet. Denna omgivning är komplex, heterogen och i ständig 

förändring. För att möta omgivningens krav har de två kommunerna i vår studie valt olika 
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valet. Att se på vilka möjligheter som finns för koppling till omgivningen och vilka 
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eventuella behov av förändringar. Att det ska råda en likvärdighet för verksamheterna 

anges vara av stor vikt och flera funktioner i kommunförvaltningen är organiserade på 

likartade sätt.  

När det gäller konsekvenserna av organisationsform ser vi i våra resultat skillnader i 

specialpedagogernas arbetsuppgifter i de olika kommunerna. Hos rektorerna märks ett 

missnöje med en central organisation. Denna organisationsform beskrivs av en rektor som 

begränsande och upplevs minska rektorns manövreringsmöjligheter.  

Situationsteorin försöker visa att vissa organisationsformer är effektivare än andra och 

ger bättre anpassningsförmåga (Lindkvist m.fl., 2014). Föreliggande studie ger inget svar 

när det gäller effektivitet. Det som framkommer i resultatet är att den centrala – samlade 

elevhälsan i Kommun B kan anses ha närmare koppling till omgivningen. Detta eftersom 

huvudmannen gör täta utvärderingar av verksamheternas behov och därmed finns en 

större förmåga till anpassning.  

I vår teoretiska analys av specialpedagogens arbetsuppgifter har vi en systemteoretisk 

utgångspunkt. Att alla företeelser hänger samman och påverkar varandra ömsesidigt är 

grundläggande inom systemteorin (Gjems, 1997). Vi väljer att se nätverket runt 

specialpedagogen utifrån den ekologiska utvecklingsmodellen, vilket innebär att när ett 

system förändras påverkas även de andra (Bronfenbrenner, 1977). Specialpedagogens 

arbetsuppgifter påverkas av omgivningen och specialpedagoger har flera olika aktörer att 

förhålla sig till. I sin omedelbara närhet, i mikrosystemet, finns de övriga professionerna 

inom elevhälsan och lärararbetslagen. Här måste finnas gemensamma normer och värden 

och en samsyn på specialpedagogens uppdrag. De relationer som finns på denna nivå 

utgör mesosystemet. I exosystemet finns, bland andra, rektorerna. De krav och 

förväntningar dessa har på specialpedagogens arbetsuppgifter skiljer sig åt i de två 

studerade kommunerna. I makrosystemet finns lagar, styrdokument och 

examensordningen som reglerar specialpedagogens arbete. Specialpedagogerna i 

föreliggande studie har en gemensam bild av vilka arbetsuppgifter de enligt 

examensordningen (SFS 2011:688)  ska prioritera, men deras faktiska arbetssituation ser 

annorlunda ut. Enligt Öquist (2008) har de högre organisationsnivåerna i en hierarki en 

långsammare förändringstakt än de lägre nivåerna. Att specialpedagogerna ännu inte fått 

mandat att arbeta med de uppgifter som anges i examensordningen (SFS 2011:688) kan 

bero på denna eftersläpning. Även om rektorerna i kommun A delar specialpedagogernas 

uppfattning om vad de bör arbeta med har det ännu ej fått genomslag i praktiken. För att 
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kunna genomföra ett arbete mot ett mål krävs en samverkan mellan de olika delarna och 

nivåerna i ett system (Öquist, 2008). Enligt Lindqvist (2013) finns det behov av en ökad 

samverkan och ett kunskapsutbyte kring specialpedagogens arbetsuppgifter hos de övriga 

professionerna i systemets mikro-nivå.  Vi kan utifrån föreliggande studie konstatera att 

samma behov finns på exo-nivån, när det gäller rektorerna. Ökad samverkan och ett 

kunskapsutbyte kring arbetsuppgifterna krävs för att en grundläggande förändring ska 

kunna ske.  

5.6. Slutsatser 

Här sammanfattas studiens resultat och därefter besvaras våra frågeställningar.  

Kommun A har i första hand en decentraliserad elevhälsa där specialpedagogerna är 

anställda av rektor, även om några specialpedagoger också finns i en central verksamhet. 

Att elevhälsan är organiserad på detta sätt beror framför allt på att det “alltid varit så”. 

Inget formellt beslut om organisationsform har fattats. I denna kommun har man tolkat 

skrivningen i styrdokumenten så att rektor ska “äga” sitt elevhälsoteam och den 

specialpedagogiska kompetensen ska utgöras av en utbildad specialpedagog.  

Kommun B har en samlad elevhälsa, vilket innebär att specialpedagogerna är anställda 

centralt och leds av en elevhälsochef. Organisatoriskt befinner sig specialpedagogerna 

ute på skolor där de arbetsleds av rektor. Kommun B valde denna organisationsform 2010 

och specialpedagogerna inkluderades i organisationsmodellen 2014, med motiveringen 

att den utgår från verksamhetens behov. Här ser man den centrala organisationsformen 

som en garant för likvärdighet på kommunens skolor. Även i denna kommun anser man 

att en utbildad specialpedagog är det som avses med skrivningen specialpedagogisk 

kompetens.  

I resultaten framkommer tydligt att den organisationsform som föredras av rektorerna är 

en organisation där rektor har chefskapet över den specialpedagogiska kompetensen inom 

elevhälsan. Bland specialpedagogerna råder lite delade meningar men en stark majoritet 

förordar ett centralt chefskap.  

När det gäller vad som anses vara en specialpedagogs primära arbetsuppgifter råder en 

samstämmighet bland specialpedagogerna, och rektorerna i kommun A delar i stort sett 

deras åsikter. Rektorerna i kommun B utmärker sig genom att rangordna 

Verksamhetsutveckling betydligt lägre än övriga respondenter. Samtliga grupper är dock 
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överens om att Kvalificerade samtal i form av handledning och/eller rådgivande samtal 

bör vara en av specialpedagogernas främsta arbetsuppgifter.  

Specialpedagogerna i kommun A ägnar mycket tid åt Individuellt elevstöd / 

Undervisning, trots att både de själva och deras chefer anser att de ska ägna mest tid åt 

Verksamhetsutveckling.   

I kommun B anser både rektorer och specialpedagoger att Kvalificerade samtal bör rankas 

högst, men trots detta ägnar specialpedagogerna sin mesta tid åt EHT-möten och 

dokumentation.  

Hur har de två kommunerna i studien valt att organisera elevhälsan? 

Kommun A har en mestadels decentraliserad elevhälsa där rektorerna anställer 

specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor till sina elevhälsoteam. Detta 

kompletteras med en central elevhälsoenhet där övriga funktioner i elevhälsan är 

anställda. I kommun B är samtliga professioner inom elevhälsan anställda centralt. De 

har sina arbetsplatser ute i verksamheterna och får där sina uppdrag av rektorerna.  

Vilken organisationsform föredras av rektorer respektive specialpedagoger, när det gäller 

den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsan? 

Tretton av de fjorton tillfrågade rektorerna vill ha chefskapet över specialpedagogerna 

och förordar en decentraliserad elevhälsa. Av de 16 tillfrågade specialpedagogerna 

föredrar 75 % en central – samlad elevhälsa.  

Hur ser specialpedagogens arbetsuppgifter ut i de två kommunernas olika 

organisationsformer? 

Specialpedagogerna i de två kommunerna är överens om vilka arbetsuppgifter de bör 

ägna sig åt, men i ingen av kommunerna är det dessa uppgifter de använder mest tid åt. I 

Kommun A, där elevhälsan är decentraliserad, sysslar specialpedagogerna mycket med 

Kvalificerade samtal/Handledning och Individuellt elevstöd/Undervisning. I Kommun B, 

där det finns en central-samlad elevhälsoorganisation, ägnar specialpedagogerna mest tid 

åt EHT-möten och Dokumentation.  
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6. Diskussion 

Här diskuteras studiens resultat, i förhållande till den tidigare forskning som redovisas i 

kapitel 2, och den metod som använts. Vi diskuterar även vilka implikationer denna studie 

får i ett specialpedagogiskt perspektiv samt föreslår fortsatt forskning inom området.  

6.1. Resultatdiskussion  

På många håll i USA har man under 2000-talet valt att skapa tvärprofessionella team i 

syfte att minska antalet elever som undervisas av speciallärare utanför klassrummen och 

för att tidigt upptäcka elever som har svårt att nå akademiska resultat (Brendle, 2015; 

Young & Gaughan, 2010). I Sverige är elevhälsa definierat i skollagen (SFS 2010:800) 

och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Hur denna elevhälsa ska vara 

organiserad framgår inte. Nästan hälften av Sveriges kommuner har specialpedagogerna 

anställda på central nivå. I övriga kommuner är specialpedagogerna anställda på skolnivå 

(SKL, 2015). Organisationstrender i samhället påverkar hur kommunerna väljer att 

utforma elevhälsan (Höög, 2014). I kommun B finns flera funktioner i 

kommunförvaltningen anställda centralt och de har valt denna anställningsform även för 

professioner inom elevhälsan. Här är det verksamhetens behov som styr och det görs 

regelbundna utvärderingar. Enligt Stenhammar (2006) är regelbunden utvärdering viktigt 

och hänsyn måste tas till lokala förutsättningar. Enligt Törnsén (2014) kan det faktum att 

rektor inte är chef för elevhälsans personal göra att rektors möjlighet att leda 

elevhälsoarbetet försvåras. Detta är något som de tagit fasta på i Kommun A, där åsikten 

är att elevhälsoteamet måste styras av rektor för att kunna utföra sitt uppdrag. Samtliga 

rektorer, förutom en, som besvarade vår enkät ansåg att rektor bör vara chef över den 

specialpedagogiska kompetensen i elevhälsan. I Hylander och Ahlstrands studie (2013) 

framkom att den organisationsform av elevhälsan som föredras av rektorer och 

lärarpersonal är ett lokalt team med rektor som otvetydig ledare. En decentraliserad 

organisation underlättar tillgängligheten, menar Stenhammar (2006). Det ska inte krävas 

krångliga remissförfaranden för att få kontakt med elevhälsan. Just tillgängligheten och 

möjligheten till nära samarbete mellan rektor och specialpedagog nämner de av våra 

respondenter som föredrar en decentraliserad organisation i sina motiveringar.  

Den organisering som förordas av specialpedagoger i Hylander och Ahlstrand (2013) är 

ett lokalt team med delat ledarskap. Detta innebär att rektor är ledare för elevhälsans 
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interventioner på den lokala skolan, men att varje yrkesgrupp har en chef på central nivå. 

Resultaten i denna studie visar samma resultat. Specialpedagogerna som i nuläget är 

anställda centralt är nöjda med denna organisationsform och två av de sex 

specialpedagoger som nu har rektor som chef skulle föredra en central anställning. 

Fördelarna de anger handlar om att de kan fokusera på elevens rättigheter, de har utrymme 

att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, de får mer kompetensutveckling och i den 

samlade elevhälsan finns ett kollegialt stöd. En möjlig nackdel med denna form av 

ledarskap är att det kan uppstå en dragkamp mellan ledarna på lokal och central nivå, 

något som uttrycks såväl i vår studie som i Hylander och Ahlstrand (2013). Stenhammar 

(2006) anger att i många kommuner finns åsikten att en centralt samlad elevhälsa är ett 

sätt att säkerställa likvärdigheten. Begreppet likvärdighet återkommer ofta i vår empiri. 

Kommunchefen i kommun B anser att den centrala organisationsformen borgar för och 

stärker likvärdigheten inom kommunens verksamheter. Den rektor som ansåg att en 

elevhälsochef vore bättre lämpad som chef över elevhälsans professioner angav ökad 

likvärdighet i sin motivering. I specialpedagogernas syn på organisationsform är just 

likvärdighet ett av nyckelorden. Enligt Höög (2014) är det oklart om någon modell är 

bättre än de andra när det gäller likvärdigheten för eleverna och deras tillgång till 

elevhälsa. Kommunerna i Sverige uppger att de är nöjda med sin form av 

elevhälsoorganisation, men den stora variationen mellan olika skolor skapar utmaningar 

då det gäller att säkerställa likvärdigheten (SKL, 2015). Resultatet i vår studie visar på en 

stor diskrepans mellan rektorers och specialpedagogers syn på vem som är den 

lämpligaste chefen för specialpedagogerna. Även i Hylander och Ahlstrand (2013) 

framkom att de olika professionerna i elevhälsan hade olika föreställningar om 

organisering och ledning av elevhälsan. För- och nackdelar betonades olika i 

yrkesgrupperna och de uttalade starka preferenser för den ena eller den andra formen av 

organisering. Törnsén (2014) menar att problemet bottnar i frågan om utgångspunkten 

för elevhälsopersonalens arbete ska vara utifrån ett professionsperspektiv eller ett 

skoluppdragsperspektiv.  

Arbetsuppgifterna för professionen specialpedagog anges i examensordningen SFS 

2011:688 medan speciallärarens uppdrag synliggörs i SFS 2011:186. I föreliggande 

studie ombads rektorer och specialpedagoger rangordna sju arbetsuppgifter hämtade ur 

dessa examensordningar. Specialpedagogerna var överens om att de primärt ska ägna sig 

åt kvalificerade samtal, i form av handledning, och verksamhetsutveckling. Denna syn 
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delades av rektorerna i Kommun A. I Kommun B ansåg rektorerna inte att 

verksamhetsutveckling var någon högprioriterad arbetsuppgift för specialpedagoger, men 

dock de kvalificerade samtalen. I Lindqvists studie (2013) framkom att endast 

specialpedagogerna själva och skolledarna anser att specialpedagoger bör arbeta med 

skolutveckling. Övriga yrkesgrupper tycker att specialpedagoger huvudsakligen ska ägna 

sig åt specialundervisning, dokumentation och handledning. Det arbetsområde 

specialpedagoger inte lyckats göra anspråk på i någon större omfattning, är arbete med 

skolutveckling (Göransson m.fl., 2015). Då specialpedagogerna i vår studie rangordnar 

vad de ägnar mest tid åt i sin dagliga verksamhet visar det sig att verksamhetsutveckling 

hamnar långt ner på listan. Enligt Byström (2013) är specialpedagogens uppdrag att direkt 

och indirekt påverka elevers lärande och skolans organisation med syftet att förbättra 

lärmiljön. Våra resultat visar, framför allt i Kommun A, att specialpedagogerna faller in 

i den traditionella speciallärarrollen, i och med att de använder stor del av sin arbetstid åt 

Individuellt elevstöd / Undervisning. Detta kan leda till att det i verksamheterna saknas 

någon som arbetar med verksamhetsutveckling och driver skolutvecklingsfrågor. von 

Ahlefeld Nisser (2014) anser att svensk skola bör utnyttja det faktum att det finns två 

olika specialpedagogiska yrkesgrupper, speciallärare och specialpedagoger, och deras 

uppdrag och roller bör särskiljas på ett tydligt sätt. Att det finns ett behov av att tydliggöra 

specialpedagogrollen är något även Hylander (2018) påtalar. Flera av specialpedagogerna 

i denna studie anser att den centrala organisationsformen bidrar till ett tydliggörande av 

professionen och att de under ett centralt chefskap inte beordras utföra arbetsuppgifter 

som inte ingår i uppdraget. Detta styrks av det faktum att specialpedagogerna i Kommun 

A, som är anställda av rektorer, anger att de ägnar stor del av sin arbetstid åt individuellt 

elevstöd och undervisning. Även internationella studier visar att specialpedagoger har 

svårt att få mandat att arbeta med lärmiljö och organisation. Enligt Tissot (2013) arbetar 

specialpedagoger i Reading, England, sällan heltid som specialpedagoger och de ägnar 

mycket tid åt administration. I en nationell engelsk undersökning (Pearson m.fl., 2015) 

beskriver specialpedagogerna 86 olika arbetsuppgifter de åläggs som ligger utanför deras 

uppdrag som specialpedagoger. I Irland saknas tydliga styrdokument för 

specialpedagogerna och de har begränsade möjligheter att driva utveckling av skolornas 

verksamhet (Fitzgerald & Ratford, 2017). Specialpedagogerna i vår studie anger att de 

inte ägnar sin arbetstid åt de uppgifter de anser att de bör utföra. Detta framträder både i 

den decentraliserade och i den centrala organisationsformen. Det finns dock några 
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markanta skillnader. En är att de centralt anställda specialpedagogerna ägnar väldigt lite 

tid åt Individuellt elevstöd/Undervisning, något som de specialpedagoger med rektor som 

chef anger som en huvudsaklig arbetsuppgift. En annan är tiden som ägnas åt arbete med 

Dokumentation. Detta lägger specialpedagoger med elevhälsochef en stor del av sin 

arbetstid på medan specialpedagogerna som är underställda rektor ägnar minst tid åt just 

dokumentation. När det gäller komplexiteten och oklarheten i det specialpedagogiska 

yrkesuppdraget samstämmer resultaten i denna studie i hög grad med annan tidigare 

forskning, såväl i Sverige som internationellt. Bilden vi får fram av vilken 

organisationsform som föredras av rektorer respektive specialpedagoger är densamma 

som framkommit i tidigare studier. 

6.2. Metoddiskussion 

Då underlaget för denna studie endast utgörs av två kommuner och ett litet antal 

respondenter är resultatet inte generaliserbart. Enligt Gustavsson (2004) bör metodvalet 

baseras på typen av forskningsfråga. Då vi hade tre olika frågeställningar valde vi både 

en kvalitativ och en kvantitativ ansats, men huvuddelen av empirin har bearbetats 

kvalitativt. Intervjuerna och en öppen enkätfråga gav det kvalitativa underlaget medan 

övriga enkätfrågor behandlades kvantitativt. Vårt urval av kommuner var målinriktat och 

för att kunna jämföra hur de organiserat sin elevhälsa valdes metoden intervju. Initialt var 

tanken att genomföra två intervjuer, en i vardera kommunen, med tjänstemän på 

förvaltningsnivå. Vi hade också ambitionen att båda vara närvarande vid intervjuerna. På 

grund av att den kommunchef vi valt som respondent i Kommun B inte kunde besvara 

alla frågor fick vi göra ytterligare en intervju. Vi hade sedan inte möjlighet att båda 

närvara vid de två intervjuerna i Kommun B eftersom de bokade tiderna för intervjuerna 

ändrades på grund av sjukdom. Vid intervjun i Kommun A var vi båda närvarande och 

såg detta som en fördel. Den som ställde frågorna kunde fokusera på det medan den andra 

skötte inspelningen och kunde ställa improviserade följdfrågor. Den intervjuguide vi 

använde gav oss relevanta och jämförbara svar. Tack vare den tydliga intervjuguiden blev 

arbetet med transkriptionen inte så tidsödande. Vårt syfte var att få saklig information och 

därmed kunde vi redigera materialet mer effektivt (Repstad, 2007). Vi borde varit 

tydligare då vi presenterade våra frågeställningar för kommunchefen i Kommun B. Då 

hade vi inte behövt göra någon kompletterande intervju utan istället blivit hänvisade till 

förvaltningschefen direkt.  Å andra sidan hade BB en kommunövergripande helhetssyn 
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och synliggjorde att kommunen organiserar flera verksamheter på samma sätt som de valt 

att organisera elevhälsan.  

För att få ett jämförbart underlag till frågeställningarna kring rektorers och 

specialpedagogers syn på kommunernas elevhälsoorganisation och specialpedagogernas 

arbetsuppgifter valdes en enkätundersökning. Denna metod krävde noggranna 

förberedelser då vi behövde ha en tydlig bild av exakt vilka frågor som var forskningens 

kärnpunkt. Det fick inte finnas något utrymme för oklarheter och formuleringen av 

frågorna skulle vara omöjliga att missförstå (Denscombe, 2016). Vi ägnade mycket tid åt 

utformningen av frågorna och lät fem personer fylla i enkäten som en pilotstudie. Vi var 

också noga med att få samma antal respondenter i de två kommunerna. Resultaten blev 

överskådliga och materialet kunde analyseras och jämföras både kvalitativt och 

kvantitativt. Vid genomförandet påtalade några respondenter att vissa av de 

arbetsuppgifter de ombads rangordna var svåra att särskilja. De menade att Kvalificerade 

samtal/Handledning och deltagande i EHT-möten kan ses som en form av 

Verksamhetsutveckling. Vi inser att några av de valda arbetsuppgifterna kunde slagits 

samman till en punkt eller preciserats tydligare, för att undvika oklarheter. Vid 

genomförandet av enkäterna var vi båda närvarande vid samtliga tillfällen. Att vi 

personligen gav bakgrundsinformation om studiens syfte och att respondenterna hade 

möjlighet att ställa frågor upplever vi ökar tillförlitligheten i resultatet. Samtliga deltagare 

tog sig tid att reflektera över frågeställningarna och gav utförliga svar på den öppna 

frågan. Vår närvaro gjorde också att det inte blev något bortfall, vilket annars är vanligt 

vid just enkätundersökningar. En web-enkät kunde sänts ut till samtliga rektorer och 

specialpedagoger i de två kommunerna. Detta hade möjligtvis gett ett större underlag, 

men vi anser att vårt sätt att genomföra enkäten var den bästa metoden för att få relevanta 

svar på våra frågeställningar.  

6.3. Specialpedagogiska implikationer 

Beroende på vilken tolkning man gör av begreppet specialpedagogisk kompetens kan det 

i elevhälsoteam saknas utbildade specialpedagoger. I de två kommuner som granskats i 

denna studie har huvudmännen bestämt att det är just utbildade specialpedagoger som 

avses i skrivningen specialpedagogisk kompetens, men otydligheten i styrdokumenten 

ger utrymme för olika tolkningar. Detta får konsekvenser för professionen och gör att det 

inte finns likvärdighet i våra skolor när det gäller tillgång till specialpedagogiska insatser.  
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Hur kommuner väljer att organisera elevhälsan får konsekvenser för professionen 

specialpedagog, och därmed också för eleverna. En central anställning, där 

specialpedagogen lyder under en elevhälsochef, ger enligt denna undersökning andra 

förutsättningar än då chefskapet ligger hos en rektor i en decentraliserad 

organisationsmodell. Att denna skillnad finns var vi medvetna om då vi påbörjade denna 

studie, eftersom vi arbetar i olika kommuner och dessa har valt olika organisationsformer. 

Den tydligaste skillnaden vi upplever är när det gäller vilka arbetsuppgifter 

specialpedagogen har. Då specialpedagogen är centralt anställd är uppdraget tydligare. 

Specialpedagogen arbetar inte med individuellt elevstöd och rektor kan inte ”beordra” 

specialpedagogen att vara lärarvikarie, ställa upp som ”mat-tant” eller göra andra sysslor 

som inte ligger i uppdraget. För specialpedagoger med rektor som chef kan det hända att 

det uppstår situationer där specialpedagogen blir ålagd att åta sig uppgifter som ligger 

utanför det specialpedagogiska uppdraget. Resultaten i denna studie visar att 

specialpedagoger anställda av rektorer ägnar mycket tid åt just individuellt elevstöd och 

undervisning, vilket inte är fallet för de som är centralt anställda. Vi tänker att nu behöver 

specialpedagoger ta mandat och tydliggöra sin roll ute i verksamheterna för att ha 

möjlighet att arbeta med det de utbildat sig till. I en likvärdig skola bör det finnas 

specialpedagoger som driver verksamhetsutveckling och skapar bästa möjliga 

förutsättningar för alla elever.  I Lindqvists studie (2013) angav rektorerna att de anser 

att specialpedagoger numera arbetar mer med skolutveckling och mindre med individuell 

undervisning. I vår studie anser rektorerna i Kommun A att en av specialpedagogernas 

primära arbetsuppgifter bör vara just verksamhetsutveckling, men ändå är det inte det 

specialpedagogerna gör. De ägnar mest tid åt Kvalificerade samtal/Handledning, vilket 

kan ses som en form av verksamhetsutveckling, men Individuellt elevstöd/Undervisning 

upptar nästan lika stor del av deras arbetstid. Hur kan det komma sig att den bild 

rektorerna har stämmer så dåligt överens med det specialpedagogerna uppger att de ägnar 

mest arbetstid åt? Enligt Byström (2013) finns det en ökad kunskap kring och förståelse 

för specialpedagogens potential i skolutvecklingsfrågor hos dagens rektorer. Denna 

kunskap och förståelse anser vi nu behöver omsättas i handling. Det är nödvändigt att 

rektorerna börjar ta tillvara denna potential för att få till stånd en förändring och ge 

specialpedagogerna mandat att arbeta med utveckling av lärmiljöer. Hur man väljer att 

organisera elevhälsan är upp till varje kommun, men det viktigaste för att få till en bra 

elevhälsa i verksamheterna är att det finns en professionell dialog mellan rektor och 
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specialpedagog, oavsett var chefskapet ligger. Det är också viktigt att rektor är väl insatt 

i vad de olika professionerna i elevhälsan ska arbeta med, och tar tillvara elevhälsans 

tvärprofession, för att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. 

6.4. Förslag till fortsatt forskning 

För att säkerställa likvärdigheten i våra skolor bör fortsatt forskning ge svar på hur våra 

kommuner ska organisera sin elevhälsa på bästa sätt, det vill säga på ett sätt som ger varje 

elev möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.  Resultaten från denna forskning bör 

sedan ligga till grund för tydligare formuleringar i våra styrdokument. Skolinspektionens 

tillsyn har visat att det är vanligt att huvudmän inte tillgodoser elevernas rätt till extra 

anpassningar och särskilt stöd. Tillsynen visade också att detta ofta är kopplat till brister 

i elevhälsoarbetet (Regeringskansliet, 2017). Som en följd av detta har regeringen nu 

tillsatt en särskild utredare för att, bland annat, kartlägga och analysera skolornas arbete 

med stöd och elevhälsa. Ytterligare studier med syftet att undersöka vilka implikationer 

olika organisationsmodeller av elevhälsa får för professionerna i den samlade elevhälsan, 

och framför allt för specialpedagogens möjligheter att arbeta med verksamhetsutveckling, 

är förslag på intressant fortsatt forskning i ämnet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Uppstartsfrågor: 

Vilken titel har du och vilket är ditt ansvarsområde inom kommunen? 

Hur länge har du arbetat på denna position? 

Vilken är din bakgrund? 

 

Organisation: 

Hur har man valt att organisera elevhälsan i din kommun? 

Varför har ni denna organisationsform? 

När bestämdes denna organisationsform? 

(Hur var elevhälsan organiserad tidigare?) (Vad var syftet till 

förändringen?) 

eller 

(Planeras eller pågår något förändringsarbete?) 

I skollagen anges att det i elevhälsan ska ingå någon med 

specialpedagogisk kompetens. 

Hur tolkar du formuleringen “specialpedagogisk kompetens”? Finns det 

någon kommunal definition av begreppet “specialpedagogisk 

kompetens”?  

(Om ja: Anser du att denna definition efterlevs ute i verksamheterna?) 

På vilket sätt används den specialpedagogiska kompetensen i 

organisationen? 

 

Avslutande frågor: 

Något du vill tillägga? 

 

Kan vi kontakta dig igen om vi behöver någon kompletterande 

information? 
 

 

 

 



 

56 

 

Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

Missivbrev 

Tack för att du ställer upp som respondent i vår D-uppsats.  

 

Här kommer ytterligare information kring syftet med vår studie och vilka 

frågeställningar vi har som utgångspunkt.  

Vårt syfte med studien är att bidra med ny kunskap om huruvida specialpedagogens 

roll/arbetsuppgifter skiljer sig i olika organisationsupplägg genom att undersöka olika 

aktörers syn på elevhälsans organisation.  

De problemformuleringar vi utgår ifrån i dagsläget är följande: 

• Vad ligger bakom valet av organisationsform?  

• Vilken uppfattning har rektorerna?  

• Påverkas specialpedagogens roll under olika uppdragsgivare och, i så fall, på 

vilket sätt?  

• Vilka likheter/skillnader finns och vilka för- och nackdelar finns med 

samlad/central elevhälsa respektive decentraliserad? 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer att följas i vår studie.  

 

Vi har för avsikt att göra en ljudinspelning av vår intervju som sedan kommer att 

transkriberas.  

 

Anonymiteten kommer att säkerställas enligt konfidentialitetskravet.  

 

De kommuner som ingår i studien och de respondenter som deltar kommer inte att 

namnges i examensarbetet. 

I redovisningen av empirin kommer uppgifterna inte att kunna härledas till någon 

specifik person.  

Mvh 

Linda Wikström & Marie Ivarsson 

 


